
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 09.12.19 по 13.12.19

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

11949/08-20 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів обласного бюджету у 2019 
році в рамках регіональної цільової програми 
"Питна вода Запорізької області" на 2012-2020 
роки

1
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11950/08-42 Доповідна запискаб/н
М.КУДЕРЧУК (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту)
Про збільшення штатної чисельності КЗ 
"ЗОШВСМ" ЗОР

2
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11979/08-20 Доповідна запискаб/н
А.АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про передбачення коштів в обласному бюджеті у 
2020 році на реалізацію енергозберігаючого заходу 
м.Запоріжжя

3
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12097/08-26 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

4
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12098/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про фінансування заходів Програми сприяння 
створенню ефективного власника житлового фонду 
Запорізької області на 2018-2020 роки у 2020 році

5
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12161/08-20 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (Департамент культури)
Про фінансування у 2020 році КЗ "Запорізький 
обласний центр охорони культурної спадщини" 
ЗОР

6
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12187/08-42 Доповідна запискаб/н
М.КУДЕРЧУК
Про преміювання Мороко В.В. (та інші)

7
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

12065/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі КУ 
"Запорізьке обласне бюро судово-медичної 
експертизи" ЗОР

8
11.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

12163/08-01 Закон України314-IX
Про внесення зміни до розділу XX "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України щодо 
створення умов для забезпечення виконання 
зобов’язань України з відокремлення діяльності з 
транспортування природного газу

9
03.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12164/08-01 Закон України293-IX
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

10
14.11.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12165/08-01 Закон України286-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо гармонізації законодавства у сфері 
порівняльної реклами із правом Європейського 
Союзу

11
12.11.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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 Номер, дата
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12166/08-01 Закон України294-IX
Про Державний бюджет України на 2020 рік

12
14.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12167/08-01 Закон України360-IX
Про внесення змін до додатка № 3 до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2019 
рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного 
комплексу Національної дитячої спеціалізованої 
лікарні "Охматдит"

13
06.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12168/08-01 Закон України318-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо 
лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу 
спирту етилового

14
03.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

12169/08-01 Постанова327-IX
Про Заяву Верховної Ради України щодо 
першочергових кроків забезпечення 
євроатлантичної інтеграції України - набуття 
повноправного членства України в Організації 
Північноатлантичного договору

15
03.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12170/08-01 Постанова326-IX
Про присудження щорічної Премії Верховної Ради 
України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів

16
03.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

11914/08-08 Депутатське звернення04-14/05-490(23
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про проведення слухань з питань захисту прав 
дитини в Україні 18.12.2019 (м.Київ)

17
03.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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12194/08-08 Депутатське звернення04-23/12-2140
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про виконання Рекомендацій слухань на тему: 
"Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи 
вирішення проблем постраждалих інвесторів"

18
10.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Народні депутати України

11868/08-08 Доповідна записка404/12-50
НДУ МАЗУРАШУ Г.Г.
Про недопущення ліквідації КЗ "Обласний центр 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

19
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11896/08-08 Депутатське звернення01-76
НДУ П.МЕЛЬНИК
Про виготовлення банерної виставки та буклету 
"Марко Безручко - генерал - хорунжий армії 
Української Народної Республіки"

20
19.11.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11897/08-08 Лист01-85
НДУ П.МЕЛЬНИК
Про безкоштовне лікування Войнікова С.І.

21
25.11.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11898/08-08 Депутатське звернення01-71
НДУ П.МЕЛЬНИК
Про включення Панченко З.А. до пільгової черги 
по ревізійній заміні ендопротезу кульшового 
суглобу

22
19.11.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11899/08-08 Депутатське звернення101-148
НДУ Б.ТОРОХТІЙ
Про надання інформації щодо кількості харчових 
отруєнь в освітніх закладах всіх рівнів

23
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

11902/08-15 Лист26369.4/П-15563
Про порушення прав підопічних КУ "Чернігівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

24
04.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11903/08-43 Лист6641.2/19/23.2
Про відзначення Надточия О.С.

25
04.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12149/08-15 Лист6951.2/19/28.4
Про проведення Національного круглого столу з 
питань протидії торгівлі людьми 23.12.2019 
(м.Київ)

26
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

11907/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-499
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в користування земельної ділянки по 
вул. Сонячне шосе, 59 в с.Сонячне

27
02.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11925/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-511
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в користування земельної ділянки по 
вул. Космічна,74 в с.Азовське

28
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Громадські об'єднання

11913/08-44 Лист85
ГО "ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "САРМАТ"
Про проведення зустрічі із ГО та мешканцями 
міста Бердянськ

29
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11930/08-44 Лист29Т
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про перерахування коштів ГО в рамках проведення 
благодійного марафону

30
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11954/08-34 Лист12-941
ГС "ЛЕГКА АТЛЕТИКА УКРАЇНИ"
Про фінансову підтримку участі членів 
національної збірної команди України з легкої 
атлетики

31
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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12063/08-44 Лист119
ГО "ЗАПОРІЖЖЯ. ПЛАТФОРМА СПІЛЬНИХ 
ДІЙ"
Про відкриття HUB "Платформа спільних дій" 
17.12.2019

32
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

12145/08-44 Лист30Т
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про створення дорадчого органу - Консультативної 
ради учасників АТО при Запорізькій ОДА

33
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

12196/08-44 Лист112 к-1
ГО "ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ КЛУБ"
Про проведення Форуму 13-14.02.2020 (м.Київ)

34
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші кореспонденти

11866/08-34 Лист2524
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ
Про покращення умов стадіону "Славутич Арена"

35
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11869/08-22 Лист428-
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про газопровід вздовж дороги с.Гірсівка - 
с.Дунаївка

36
04.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11901/08-20 Лист429/01-5
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОЛОС"
Про виділення коштів на утримання ВФСТ "Колос" 
та ДЮСШ "Колос"

37
04.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11941/08-25 Лист19.2б-34-1211
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ 
М.П.ШУЛЬГІНА"
Про  інформаційний довідник щодо затвердження 
та скасування будівельних норм

38
03.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

11942/08-51 Лист49
ГРУПА КОМПАНІЙ "КАІ"
Про участь у вебінарі "Електронні звернення 
громадян на базі КАІ-Документообіг" 12.12.2019

39
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11944/08-33 Лист5446
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"
Про сталість послуг надання медичної допомоги 
ВІЛ-інфікованим

40
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11945/08-37 Листб/н
PKF TOURISMEXPERTS
Про співпрацю щодо розвитку туристичної галузі в 
Запорізькій області

41
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11953/08-32 Лист135-10/793
ДУ "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА 
ПРОГНОЗУВАННЯ"
Про участь Озерової Т.Я. у конференції "Розвиток 
системи професійно-технічної освіти для потреб 
регіонального ринку праці" 19.12.2019 (м.Київ)

42
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

11961/08-49 Адвокатський запит10-12/19
АДВОКАТ ПАЩЕНКО А.С.
Про надання інформації щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад в рамках 
надання правової допомоги гр. Стефанишину С.М.

43
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11966/08-40 Листб/н
ФОП МЕДЮК Є.С.
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки

44
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11970/08-40 Лист33/12/19-1
ТОВ "СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС"
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

45
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11971/08-40 Лист33/12/19-1
ТОВ "СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

46
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11988/08-23 Листб/н
ТОВ "АГРОПОРТ УКРАЇНА"
Про проведення Міжнародного аграрного форуму 
AGROPORT на території Запорізької області

47
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

12025/08-23 Лист9/385
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
НАН УКРАЇНИ"
Про науково-аналітичну записку "Динаміка 
виробництва харчових продуктів із зерна у регіонах 
України: сировинний аспект"

48
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

12051/08-40 Листб/н
ЛАРЧЕНКО Л.І.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок

49
11.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12059/08-40 Лист01/5942
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про передачу земельних ділянок в суборенду та 
укладення додаткової угоди щодо збільшення 
розміру річної орендної плати

50
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12061/08-41 Листб/н
ЦЕНТР "НОВА ЄВРОПА"
Про проведення спільного заходу, присвяченому 
євроінтеграції (лютий 2020 року)

51
11.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12123/08-32 Лист024-791
ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Про проведення семінарів з питань діяльності 
архівних підрозділів 27.03.2020 (м.Запоріжжя)

52
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12171/08-40 Лист25
ТОВ "ПРОБА - СК - ДОР"
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою

53
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12186/08-49 Листб/н
СІДЕЛЬНИКОВА О.Л.
Про витребування у власність держави земельної 
ділянки за позовом Мелітопольської місцевої 
прокуратури до Кулієва В.Е.

54
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12199/08-33 Лист5528
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про проведення міжрегіональної наради з питань 
валідації ЕПМД 19.12.2019 м.Київ

55
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Посольства, консульства

11943/08-41 ЛистД-347/2019
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ ВІРМЕНІЯ
Про організацію зустрічі

56
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

11918/08-49 Ухвала910/8271/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду щодо відкриття апеляційного 
провадження по справі ВП "Запорізька АЕС"

57
02.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

12076/08-49 Лист280/5188/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повістку-виклик до суду у справі ПРАТ 
"Запорізький залізорудний комбінат"

58
06.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ 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

 Номер, дата
адресата
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12080/08-49 Лист280/1134/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повістку-повідомлення щодо розгляду 
апеляційної скарги Депутата ЗОР Гришина Я.В.

59
02.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12185/08-49 Постанова908/55/17
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про стягнення за позовом ПАТ "Нафтогаз України" 
до Інзівської сільської ради

60
27.11.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Юридичні установи

11865/08-43 Лист116
РАДА АДВОКАТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про нагородження Кисіль В.І. (та інші)

61
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

11877/08-18 Лист2283-19
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом листопада 2019 року

62
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

11872/08-17 Лист29333/0/2-19
(В. Поліщук) ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
Про  надання ТОВ «ЗТМК» можливості укладання 
договорів з виробниками атомної енергії

63
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11873/08-17 Лист29332/0/2-19
(В. Поліщук) АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про сприяння у видачі дозвільних документів на 
розроблення документації із землеустрою

64
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11874/08-17 Лист29302/0/2-19
(В. Поліщук) Про газопостаччання 

65
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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11875/08-17 Лист29297/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення голови правління 
громадської організації «Запорізький центр 
регіонального розвитку «Хортиця» 
К.К.Мамросенка стосовно можливого незаконного 
відведення земельної ділянки

66
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11989/08-03 Розпорядження1191-р
Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, 
в тому числі тих, що фінансуються з метою 
погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської 
служби станом на 1 січня 2019 р.

67
04.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11990/08-03 Постанова991
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 2004 р. № 1445

68
04.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11997/08-06 Доручення36344/1/1-19
(О. Гончарук) Про приведення 
нормативно-правових актів у відповідність до 
Закону України "Про концесію"

69
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

12006/08-03 Постанова992
Про визнання такою, що втратила чинність, 
постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 
2006 р. № 118

70
04.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12013/08-06 Доручення44876/0/1-19
(О. Гончарук) Про проведення наради з питань 
запровадження реформи системи фінансування 
спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 
допомоги 17.12.2019 (м.Київ)

71
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12017/08-03 Розпорядження1192-р
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 
липня 2019 р. N 500

72
04.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12018/08-03 Постанова1002
Про затвердження Типового положення про 
регіональну раду професійної 
(професійно-технічної) освіти

73
04.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

12019/08-03 Розпорядження1109-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки 
на 2019 рік

74
27.11.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12027/08-06 Доручення44992/0/1-19
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
з питань забезпечення пожежної безпеки та 
заборгованості з виплати заробітної плати 
педагогічним та медичним працівникам 11.12.2019

75
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12033/08-17 Лист29636/0/2-19
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у листопаді 2019 року

76
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12034/08-17 Лист29618/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення депутата 
Новомиколаївської районної ради С.Чалого щодо 
відновлення двох посад листонош відділення 
поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта" у с. Сторчове

77
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12072/08-06 Доручення44205/1/1-19
(О. Гончарук) Про стан та забезпеченість 
матеріально-технічними і транспортними 
ресурсами рятувальних підрозділів, служб 
невідкладного реагування та медицини катастроф

78
11.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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12129/08-06 Доручення45275/0/1-19
(О. Гончарук) Про надання інформації про місця 
проведення державних лотерей з використанням 
ігрового обладнання

79
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12132/08-06 Доручення43870/1/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, 
НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ
Про стан і проблеми підготовки навчальних 
закладів України до 2019/2020 навчального року

80
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

12133/08-17 Лист29871/0/2-19
(В. Федорчук) Щодо виконання Плану організації 
виконання Указу Президента України "Про 
Стратегію національно-патріотичного виховання"

81
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12179/08-17 Лист30110/0/2-19
(Д. Улютін) Про скорочення штатної чисельності 
Управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації

82
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12180/08-06 Доручення43960/1/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ ЗС ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦЇЇ..
Про сприяння у виділенні додаткових коштів з 
Державного бюджету України у 2019 році 
Запорізькій області на закупівлю витратних 
матеріалів для лікування хворих на хронічну 
ниркову недостатність методом гемодіалізу

83
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12207/08-06 Доручення45661/0/1-19
Про участь у нараді щодо реалізації пріоритетних 
проєктів регіонального розвитку 17.12.2019 (м. 
Київ)

84
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11939/08-32 Лист0612-1
АСОЦІАЦІЯ "ВИРОБНИКИ ТА 
ПОСТАЧАЛЬНИКИ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ І 
НАВЧАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ"
Про проведення виставки обладнання у сфері 
освіти 13.12.2019 (м.Енергодар)

85
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

НАК "Нафтогаз України"

11924/08-22 Лист23-6558/1.17-19
Про вирішення питання газопостачання ДП 
"Підприємство Державної кримінально-виконавчої 
служби України" (№99)

86
03.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

12130/08-39 Лист1.1-17-14720
Про затвердження Порядку проведення 
моніторингу внутрішнього споживання і контролю 
вітчизняних лісоматеріалів необроблених 

87
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12137/08-39 Лист1.5-14.1-14696
Про заборону рубок головного користування у 
заказниках

88
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12172/08-22 Лист7.3-вих/24-19
Про надання переліку суб'єктів господарювання, 
акредитованих на закупівлю скрапленого газу

89
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12182/08-39 Лист1.5-12-14769
Про надання інформації щодо стану виконання 
пункту 4 Національного плану управління 
відходами до 2030 року, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 
лютого 2019 року № 117-р, щодо підготовки 
проектів регіональних планів управління 
відходами.

90
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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12062/08-41 Лист51/21-020-3723
Про популяризацію інвестиційного потенціалу 
Запорізької області

91
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

11871/08-27 Лист13679/35/10-19
Про надання інформації щодо безбар'єрного 
доступу осіб з інвалідністю до транспортної 
інфраструктури

92
04.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Міністерство оборони

11878/08-48 Лист220/6260
Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України у сфері 
оборони держави"

93
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

12148/08-32 Лист1/9-761
Про проведення Всеукраїнської наради з питань 
впровадження Нової української школи 27.12.2019 
(м.Київ)

94
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11955/08-33 Лист25-04/47344/2-1
Про розвиток екстреної медичної допомоги у 2020 
році

95
05.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12010/08-33 Лист01.6/47613/2-19
Про проведення консультацій в НСЗУ щодо 
прогнозних бюджетів 2020

96
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12021/08-33 Лист25-04/47597/2-1
Про стан автономізації центрів екстреної медичної 
допомоги 25-04

97
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

12127/08-33 Лист26-04/47969/2-1
Про проведення національного семінару  з 
верифікації даних вакцинального статусу  школярів 
та мікропланування заходів з імунізації ОДА 
18-19.12.2019 (м. Київ)

98
10.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

11933/08-20 Лист7/7.1/19676-19
Про надання пропозицій щодо розподілу 
бюджетних асигнувань загального та спеціального 
фондів державного бюджету

99
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11987/08-27 Лист7/13.1/19648-19
Про методичну допомогу щодо розроблення 
проектів змін до перспективних планів формування 
територій громад областей

100
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12003/08-26 Лист7/10.1/19784-19
Про надання інформації щодо постачання теплової 
енергії

101
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12020/08-26 Лист7/11.2/19761-19
Про річну звітність з питань похоронної справи, 
поводження з твердими побутовими відходами та 
інше

102
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12086/08-41 Лист7/36.5.1/19844-1
Про участь у всеукраїнській нараді з актуальних 
питань формування та реалізації державної 
регіональної політики 19-20.12.2019

103
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12131/08-20 Лист7/19.4/19931-19
Про надання інформації щодо інвестиційних 
програм і проєктів регіонального розвитку

104
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
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12175/08-33 Лист7/19.4/20049-19
Про участь у засіданні Комісії  з розгляду 
пропозицій стосовно формування переліку проєктів 
та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості 
16.12.2019 (м. Київ)

105
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12177/08-27 Лист7/14.4/20007-19
Про участь у Круглому столі на тему «Роль 
просторового планування у формуванні стратегії 
розвитку країни» 19.12.2019 (м. Київ)

106
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

11980/08-31 Лист3305-04/52038-0
Про визначення відповідального за організацію та 
проведення процедур/спрощених закупівель 
Уповноваженої особи

107
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

12134/08-48 Лист2714-19/52747-0
Щодо потреби державних органів у фінансуванні 
заходів з мобілізаційної підготовки національної 
економіки.

108
10.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12181/08-41 Лист39023-06/53413-
Про організацію взаємодії з інвесторами

109
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11926/08-28 Лист21115/28/2-19/47
Про погодження проєкту постанови КМУ з питань 
протидії домашньому насильству

110
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12004/08-35 Лист21191/0/2-19/61
Про надання інформації щодо адрес доставки 
пакунків малюка

111
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
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

12005/08-35 Лист21190/1/2-19/57
Про опрацювання пропозицій щодо внесення змін 
до деяких постанов КМУ з питань безпеки дітей

112
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12009/08-42 Лист21178/0/2-19/56
Про надання інформації щодо скорочення 
управлінь соцзахисту населення РДА

113
16.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12012/08-35 Лист21148/3/2-19/57
Про погодження проєкту акта щодо затвердження 
Плану заходів з реалізації Національної стратегії 
реформування  системи інституційного догляду та 
виховання дітей на 2017-2026 роки

114
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12128/08-28 Лист21267/5/2-19/57
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
соціальні послуги"

115
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12136/08-28 Лист21364/0/2-19/61
Про надання інформації щодо підсумків роботи у 
2019 році

116
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12176/08-28 Лист406/0/41-19/191
Про надання інформації щодо заходів з 
покращення доступу до мобільного Інтернету

117
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ 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

11995/08-43 Лист4171/04/09.2-19
Про питання щодо відзначення державними 
нагородами ветеранів 

118
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12002/08-28 Лист4157/06/07.2-19
Про надання інформації щодо потреби у грошовій 
компенсації членам сімей загиблих та особам з 
інвалідністю І-ІІ групи

119
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

18



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12008/08-28 Лист4158/02/07.2-19
Про надання інформації щодо потреби в отриманні 
бланків посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок 
війни

120
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12183/08-28 Лист4387/01-19
Про надання інформації щодо реалізаціі грантового 
субпроекту "Перспектива - "Бізнес - Платформа"

121
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

11928/08-20 Лист04130-19-10/323
щодо складання розпису державного бюджету 
України на 2020 рік

122
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

12178/08-51 Лист1/06-4-454
Про моніторинг рівня покриття Інтернетом

123
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство юстиції

11876/08-46 Лист11036/29.5/11-19
Про скасування виконання плану заходів з 
проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня 
права

124
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11994/08-46 Лист11015/29.5/7-19
Про поширення інформації щодо роботи системи 
безоплатної правової допомоги

125
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

12122/08-20 Лист01-2798/26-1
Про співфінанування об'єкту "Будівництво 
шкільного стадіону Азовської ЗОШ І-ІІІ ст. по 
вул.Молодіжна, 92 с.Азовське"

126
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11910/08-20 Лист01/03-21/03496
Про виділення коштів на реконструкцію площі 
Фестивальної

127
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11983/08-20 Лист01/03-23/03508
Про фінансування природоохоронних заходів по м. 
Запоріжжя із коштів обласного екофонду у 2020 
році

128
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11996/08-22 Лист01/03-21/03517
Про будівництво майданчиків для здійснення 
габаритно-вагового контролю

129
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12103/08-43 Лист04/03-28/03528
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Богдановій Ю.А.

130
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

12058/08-22 Лист03-05/1792
Про заборгованість КП "Житлосервіс" за 
електроенергію

131
04.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

11972/08-20 Лист01-2786/38-1
Про виділення коштів у 2020 році з ФОНПС на 
реконструкцію самопливного каналізаційного 
колектора 

132
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

12040/08-20 Лист01/03-23/03518
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
житлового фонду м.Запоріжжя

133
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

20



№
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

11984/08-20 Лист02-35/1013-3
Про виділення коштів у 2020 році з ФОПС на 
реконструкцію напірно-самопливного колектора

134
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

12014/08-20 Лист3110/21-22
Про виділення коштів на реконструкцію споруд для 
збирання та очищення вод поверхневого стоку 
вулиць

135
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12037/08-40 Лист558
Про надання дозволу на розроблення проекту із 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

136
11.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

11957/08-45 Лист03-01-12/2767
Про надання пропозиції щодо призначення перших 
виборів

137
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

12026/08-20 Лист03-01-19/2784
Про виділення у 2020 році коштів обласного 
екофонду на реалізацію природоохоронного заходу

138
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська міська рада

12055/08-28 Лист02-02-12/940
Про вирішення питання погашення боргу із 
заробітної плати

139
06.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

12158/08-22 Лист02-01-21/4900
Про аварійний стан автодороги Велика Знам'янка - 
Кам'янка-Дніпровська

140
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Оріхівська міська рада

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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12030/08-20 Лист1697/03-05
Про сприяння виділення коштів на ремонт покрівлі 
КЗ "Оріхівський Будинок дитячої творчості"

141
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

11956/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів на підвищення кваліфікації 
педагогів регіону

142
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12035/08-08 Депутатське звернення110
ДОР ГУГНІН Е.А.
Про надання інформації щодо скорочення 
працівників райдержадміністрацій

143
09.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12070/08-08 Депутатське звернення020/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про виділення коштів на капітальні ремонти та 
енергозберігаючі заходи

144
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12091/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про виділення коштів на проведення поточних 
ремонтів

145
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12096/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування пропозицій

146
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12102/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування пропозицій

147
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

22



№
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

Обласна рада

12082/08-54 Лист01-26/1052
Про виділення коштів на виконання вимог 
законодавства у сферах цивільного захисту, 
техногенної та пожежної безпеки

148
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12083/08-54 Лист01-26/1051
Про перейменування КЗ "Запорізька спеціалізована 
загальноосвітня школа-інтернат спортивного 
профілю " ЗОР

149
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

12084/08-54 Лист5562/01-27
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ
Про сприяння діяльності Регіонального 
науково-методичного центру "Освіта та 
громадянське суспільство"

150
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

12146/08-54 Лист5457/01-11
Про виділення коштів на забезпечення стабільної 
роботи підприємства

151
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12147/08-54 Лист5375/01-11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на проведення геодезичної 
зйомки та виконання робіт з капремонту ділянки 
мережі водопостачання

152
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

11922/08-08 Декларація500
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії

153
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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12024/08-08 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії

154
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12028/08-08 Депутатське звернення507
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування пропозицій

155
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12029/08-08 Депутатське звернення506
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування пропозицій

156
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12090/08-54 Лист504
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
10.12.2019

157
10.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12206/08-08 Депутатське звернення514
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
12.12.2019

158
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

11968/08-22 Лист1/08-01-614
Про доповнення Мережі міжміських та приміських 
автобусних маршрутів загального користування

159
04.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

11892/08-22 Лист001-064/20267
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

160
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

11893/08-22 Лист001-064/20264
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

161
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12106/08-22 Лист001-068/20463
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

162
10.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12107/08-22 Лист001-068/20466
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

163
10.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12191/08-37 Лист001-010/20723
Про участь в урочистостях з нагоди святкування 
Дня енергетика 18.12.2019

164
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

11948/08-43 Лист1/09-17-911
Про нагородження Пархоменко О.В.

165
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

12054/08-50 Лист01/03-1923
Про урочистості з нагоди Дня заснування 
підприємства (20.12.2019)

166
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Військові частини

11993/08-48 Лист3/33/23-2920
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про проведення урочистостей з нагоди складання 
присяги 13.12.2019 

167
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12053/08-48 Лист35/2659
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про підтримку та допомогу у проведенні 
Новорічних свят

168
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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Форма зберігання 
документа

12216/08-20 Лист6419
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про внесення змін до обласної програми

169
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

12160/08-20 Лист02.02-20/2699
Про висновок для фінансування 
природоохоронного заходу

170
11.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

12195/08-40 Лист08-29/26827
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

171
10.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11929/08-22 Лист7103-ВИХ-19-31
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про вирішення ситуації щодо надійного 
газопостачання Запорізької області

172
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11977/08-22 Лист1822
КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МР
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат електричної енергії на 2020 рік

173
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11978/08-22 Лист1823
КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МР
Про затвердження загальновиробничих норм 
паливно-енергетичних ресурсів на 2020 рік з 
урахуванням грудня 2019 р.

174
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11985/08-43 Лист01/2024
ПАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО"
Про нагородження Малишева Є.Л. (інші)

175
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11986/08-40 Лист10
ТОВ "СІОІЛ"
Про затвердження проекту землеустрою та 
передачу в оренду земельної ділянки

176
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12007/08-22 Лист3/01-147
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про постачання проводів для будівництва 
повітряних ЛЕП

177
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12016/08-26 Лист01/3276
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про виконання рішення облради від 29.12.2004 
щодо забезпечення якісною питною водою 
населення сіл Михайлівського району

178
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12022/08-43 Лист03/348
ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ"
Про нагородження Бутенка П.М., Осадчого А.А.

179
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12050/08-40 Лист1637/11-01-03/В
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

180
06.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12075/08-22 Лист11/12/19-3
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про укладання договору про організацію 
перевезень пасажирів

181
11.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12108/08-22 Лист14
ТОВ "СІГМАТРАНС"
Про проведення перевірки підприємства

182
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

12109/08-22 Лист29/11
ТОВ "СВ-ЮТ"
Про обстеження промислового майданчика

183
29.11.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12110/08-22 Лист6/12
ТОВ "ІНТЕРМЕТ СПЛАВ"
Про обстеження промислового майданчика

184
06.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12111/08-22 Лист1012/19
ТОВ "ІРІДА"
Про обстеження промислових майданчиків 
підприємства

185
10.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12112/08-22 Лист71
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про проведення перевірки підприємства

186
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12113/08-22 Лист028
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про надання допомоги в ремонті дороги

187
13.11.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12114/08-22 Лист207
ТОВ "МЕТАЛСКРАБ"
Про проведення перевірки підприємства

188
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12116/08-41 Лист07/12
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК - 2007"
Про проведення зустрічі

189
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12139/08-49 Лист87
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про відзив на позовну заяву у справі ТОВ 
"АВТОПРОСТІР ЗАПОРІЖЖЯ"

190
09.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

12141/08-22 Листб/н
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про проведення перевірки підприємства

191
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12143/08-22 Лист143
ТОВ "АВТО-КІЧКАС-1"
Про проведення перевірки підприємства

192
09.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12154/08-40 Лист29-12/19
ТОВ "АЗОВІНВЕСТПРОМ"
Про надання згоди на передачу в суборенду 
земельних ділянок

193
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12155/08-40 Лист30-12/19
ТОВ "АЗОВІНВЕСТЕНЕРГО"
Про надання згоди на передачу в суборенду 
земельних ділянок

194
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12156/08-40 Лист31-12/19
ТОВ "АЗОВЕНЕРГОМАШ"
Про надання згоди на передачу в суборенду 
земельних ділянок

195
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12200/08-22 Лист12/12-19
ТОВ "СПЛАВ КОМПЛЕКТ"
Про обстеження промислового майданчика 

196
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12201/08-22 Лист02
ТОВ "МЕТАЛ ПРОМ ГРУП"
Про обстеження промислового майданчика 

197
11.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12208/08-22 Лист185
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про проведення перевірки підприємства

198
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12209/08-22 Лист12/12-Т
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про проведення перевірки підприємства

199
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12210/08-22 Лист127
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про проведення перевірки підприємства

200
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12211/08-22 Лист51
ТОВ "АТП АСА"
Про проведення перевірки підприємства

201
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12215/08-49 Листб/н
ТОВ "БІЗ 2012"
Про адміністративний позов щодо оскарження 
бездіяльності суб'єкта владних повноважень

202
11.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11923/08-50 Лист1345
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦБУДИНОК ДИТИНИ "СОНЕЧКО" ЗОР
Про запрошення на свято до Дня Святого Миколая 
19.12.2019

203
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11927/08-30 Лист15/12/19
МАОМС "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про участь у засіданні Ради голів ОТГ 13.12.2019

204
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

11936/08-26 Лист1227
ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про зміни даних в документах, що додавались до 
заяв про видачу ліцензії

205
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11938/08-28 Лист197
ЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО
Про відзначення Новорічних свят

206
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
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11952/08-20 Лист361
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів на здійснення заходів з 
запобігання НС

207
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11974/08-40 Лист26-12/1642
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою

208
13.09.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11976/08-20 Лист01-15/10981
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про передбачення коштів в проекті обласного 
бюджету на 2020 рік

209
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12038/08-22 Лист10
ПП КОСАРЄВ О.О.
Про затвердження паспортів внутрішньо обласних 
маршрутів загального користування

210
11.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12039/08-22 Лист14
ПП КОШЕЛЬ О.М.
Про затвердження паспортів внутрішньо обласних 
маршрутів загального користування

211
11.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12074/08-40 Лист7
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "СЛАВУТИЧ 
2015"
Про викуп земельної ділянки

212
11.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12140/08-22 Лист135
ФОП НАЛЮШНІЙ І.О.
Про проведення перевірки підприємства

213
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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12142/08-54 Лист284
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про збільшення суми договорів

214
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12193/08-44 Лист118
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ 
УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про VI пленум обкому профспілки 20.12.2019 

215
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

12068/08-18 Лист262
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 18.12.2019

216
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

12069/08-18 Лист267
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 17.12.2019

217
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

11908/08-20 Лист770
Про виділення коштів з ФОНПС

218
04.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

11867/08-33 Лист125/19
ГО "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про некомпетентність лікарів КУ "Запорізька 
обласна клінічна лікарня" ЗОР

219
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12157/08-44 Лист436
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про організацію особистого прийому

220
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби
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11940/08-39 Лист663
КП "ЧИСТОТА" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про надання копії висновку щодо придбання 
сміттєвозу

221
26.11.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Спортивні товариства

11920/08-34 Лист29
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ 
УКРАЇНИ
Про погашення заборгованості за навчання 
спортсменки Ольги Шалімової

222
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Суди

11921/08-49 Лист330/592/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про судову повістку на 14.01.2020

223
04.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

12212/08-49 Лист330/2018/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 08.01.2019

224
11.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12214/08-49 Лист335/9383/19/818
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про цивільну справу за позовом Литвиненка В.П.

225
29.11.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Учбові заклади

12174/08-32 Лист493/01-21
КЗ "МОЛОЧАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ " ЗОР
Про перейменування комунального закладу

226
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Київська МДА

12184/08-51 Лист061-12077/07.01
Про надсилання листів Державним органам 
виконавчої влади та їх структурним підрозділам
через СЕВ ОВВ

227
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
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

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

11881/08-16 Лист04-01/3234
(С. Трофімов) Про надання інформації щодо 
протидії незаконній вирубці лісів та інвентаризації 
земель лісогосподарського призначення

228
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11906/08-16 Лист22-05/2384
(Г. Кільова) Про надання інформації щодо звернень 
громадян

229
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

12057/08-16 Лист04-01/3262
(С. Трофімов) Про заходи до Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 14 грудня

230
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Президент України

11882/08-02 Розпорядження442/2019-рп
Про звільнення Р.Молодецького з посади голови 
Бердянської районної державної адміністрації 
Запорізької області

231
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11883/08-02 Розпорядження443/2019-рп
Про звільнення І.Мігулі з посади голови 
Веселівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

232
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11884/08-02 Розпорядження444/2019-рп
Про звільнення О.Іщенка з посади голови 
Гуляйпільської районної державної адміністрації 
Запорізької області

233
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11885/08-02 Розпорядження445/2019-рп
Про звільнення А.Васюка з посади голови 
Запорізької районної державної адміністрації 
Запорізької області

234
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

11886/08-02 Розпорядження446/2019-рп
Про звільнення О.Стуленя з посади голови 
Михайлівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

235
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11887/08-02 Розпорядження447/2019-рп
Про звільнення В.Дудукалова з посади голови 
Токмацької районної державної адміністрації 
Запорізької області

236
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11888/08-02 Розпорядження448/2019-рп
Про звільнення Б.Сушка з посади голови 
Чернігівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

237
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11889/08-02 Розпорядження449/2019-рп
Про звільнення О.Правосуда з посади голови 
Якимівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

238
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12162/08-02 Указ868/2019
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди 28-ї річниці підтвердження всеукраїнським 
референдумом Акта проголошення незалежності 
України 1 грудня 1991 року

239
28.11.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12190/08-02 Розпорядження486/2019-рп
Про призначення Т.Юр'євої головою Веселівської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області

240
11.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

12036/08-22 Лист01-27/0766
Про призначення тимчасового перевізника на 
маршруті "Бердянськ - Червоне Поле"

241
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

12153/08-42 Лист01.1-16/0933
Про погодження надбавки Василенку О.П.

242
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

Василівська райдержадміністрація

11967/08-20 Лист01-31/1197
Про виділення коштів на реконструкцію стадіону  
КЗ "Василівська дитячо-юнацька спортивна школа 
"Таврія"

243
04.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12001/08-40 Лист01-39/1206
Про надання інформації щодо чинності 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
09.02.2017 № 45

244
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12023/08-32 Лист01-31/1219
Про недопущення припинення діяльності 
шкіл-інтернатів

245
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

12042/08-41 Лист01-22/1221
Про надання допомоги в урегулюванні питань між 
ТОВ "Будівельник-2007" та Державною службою 
геології та надр України

246
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

12071/08-43 Лист01-01-36/614
Про нагородження Сеника І.Б (інші)

247
02.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

11973/08-27 Лист01-30/1040
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розроблені детального плану 
території

248
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Дніпровська райадміністрація

11969/08-20 Лист03/01-33/1219
Про виділення коштів на заходи з озеленення 
Дніпровського р-ну м. Запоріжжя

249
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11991/08-42 Лист02-57/122-к
Про погодження переведення Фатєєвої Н.Г.

250
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11992/08-43 Лист02-57/121-к
Про присвоєння почесного звання Шабановій Т.С.

251
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

12073/08-42 Лист02-39/0528
Про погодження виплати премії Спасській І.М.

252
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

11895/08-39 Лист01-33/639
Про надання роз'яснень щодо загальнодержавного 
інтересу у видобутку корисних копалин

253
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12093/08-42 Лист01-24/650
Про погодження надбавки Мандрич С.

254
10.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

12118/08-36 Лист01-47/0839
Про надання роз`яснень щодо відмови призначення 
грошової компенсації Недовінченому О.Р.

255
10.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

12066/08-22 Лист01-22/1085
Про надання роз'яснень щодо переукладання 
договору на перевезення пасажирів

256
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

11946/08-26 Лист01.1-16/564
Про знесення вуличної вбиральні та огорожі 
гуртожитку, що розташований на суміжній 
території з КЗ "Садиба Попова"

257
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
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

12095/08-08 Депутатське звернення72
ДЕПУТАТ ШЕВЧЕНКО А.В.
Про недопущення закриття КЗ "Василівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР

258
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

12124/08-32 Лист01.1-14/566
Про недопущення реорганізації КЗ "Кам'янська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР

259
09.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Михайлівська райрада

12159/08-20 Лист01-24/151
Про повернення коштів

260
05.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

11894/08-20 Лист2390
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на капітальні ремонти 
водопровідних мереж

261
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11937/08-20 Лист01.0210/1219
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про внесення змін до нормативно-правових актів, 
які регулюють  використання субвенції з 
держбюджету

262
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11951/08-20 Лист01-73/1244
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про зняття планових асигнувань, виділених на 
придбання шкільних автобусів

263
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11965/08-27 Лист325
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад

264
29.11.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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11975/08-22 Лист262
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт доріг регіонального значення

265
03.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11981/08-20 Лист0148/3517
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до обсягу співфінансування

266
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12015/08-20 Лист02-12/1669
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИШНА РАДА 
БІІЛЬМАЦЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
Білоцерківської ЗОШ I-III ступенів

267
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12052/08-22 Лист1426
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про продовження автобусного маршруту до с. 
Новопилипівка через смт. Мирне

268
05.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12087/08-22 Лист2537
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про пасажирські перевезення за маршрутом 
м.Бердянськ - с.Червоне Поле

269
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12104/08-08 Депутатське звернення360Б
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги від м.Токмак до с.Очеретувате 
Токмацького району

270
22.11.2019від

№
від 12.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12203/08-49 Лист2434
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про відзив на позовну заяву у справі ПРАТ 
"Запорізький залізорудний комбінат"

271
11.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку
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11870/08-21 Лист1828/01-03
Про надання звіту за результатами відчуження 
державного майна

272
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

11959/08-20 Лист02.1-26/05.2/139
Про надання загального проєкту Переліку 
природоохоронних заходів

273
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11960/08-20 Лист02.1-26/05.2/139
Про надання загального проєкту Переліку 
природоохоронних заходів

274
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

11958/08-42 Лист08/747
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Мельнику С.Є.

275
03.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

12085/08-42 Доповідна запискаб/н
Про укомплектування запасних пунктів управління 
обслуговуючим персоналом

276
11.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Департамент капітального будівництва

11934/08-51 Доповідна запискаб/н
Про організаційні заходи та процедури щодо 
перевірки безпеки інформації, файлів та інформації 
працівників Департаменту капітального 
будівництва ЗОДА

277
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

11935/08-22 Доповідна запискаб/н
Про Меморандум про співпрацю між Запорізькою 
облдержадміністрацією та ТОВ "ДТЕК"

278
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

12205/08-20 Лист07.3-08/9348
Про направлення розпоряджень про відновлення 
операцій з бюджетними коштами

279
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

12092/08-20 Лист923/9/08-01-06-0
Про надання звітів щодо податків і зборів

280
10.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

11962/08-46 Лист11924/01/6-2019
Про надання інформації щодо підприємств, 
діяльність яких пов'язана з металобрухтом

281
10.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12088/08-46 Лист12027/6-2019
Про надання копій документів щодо взяття на 
баланс безхазяйних гідротехнічних споруд

282
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12117/08-46 Лист12075/01/6-2019
Про надання інформації щодо осіб, які надали 
недостовірні дані для призначення субсидій

283
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12150/08-46 Лист6/612/12/2019
Про надання інформації щодо утворених комісій з 
питань додержання вимог екологічної безпеки

284
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12151/08-46 Лист6/612-12/2019
Про надання інформації щодо звернень громадян 
до медичних закладів зі скаргами у зв'язку з 
потраплянням до організму небезпечних речовин

285
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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12152/08-46 Лист6/612-12/1/2019
Про надання інформації щодо викидів у повітря 
небезпечних хімічних речовин

286
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

12078/08-49 Ухвала908/1727/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Анхель Альянс"

287
02.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12079/08-49 Ухвала908/1724/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Анхель Альянс"

288
02.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12089/08-43 Листб/н
Про нагородження Строганової В.П. (та інші)

289
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

11912/08-41 Лист12.3/201
Про запрошення на координаційну зустріч із ЄБРР 
та ЦІПБ м.Запоріжжя 18.12.2019 

290
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

11900/08-22 Лист432-вих-zp-23G3
Про забезпечення альтернативного виходу до 
екстрених служб

291
04.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

11919/08-49 Лист22-ц/807/3914/1
Про копію ухвали суду по справі Литвиненка В.П.

292
04.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

12077/08-49 Лист22ц-807/3667/19
Про копію ухвали суду у справі Гришина Я.В.

293
05.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12138/08-49 Лист22-ц/807/3914/1
Про повістку-виклик до суду у справі Гончар М.С.

294
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Запорізький окружний адміністративний суд

11916/08-49 Лист280/5364/19/561
Про направлення копії ухвали по справі ТОВ 
"Автопростір Запоріжжя" та судову повістку на 
16.01.2020

295
04.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

12081/08-49 Лист280/5979/19/566
Про виклик до суду у справі ТОВ " Феникс-Авто"

296
05.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12198/08-20 Лист06-51/56903/19
Про внесення змін до обласної програми

297
09.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12213/08-49 Лист326/1062/16-а/57
Про виклик до суду на 26.12.2019

298
10.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

11904/08-46 Лист12272/47/03-201
ХОРТИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно майнового 
комплексу Автостоянка № 22

299
04.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11909/08-46 Лист2527/43/27/8/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ЗАП.ОБЛ.
Про погашення заборгованості КП "Підприємство 
комунальної власності" Енергодарської МР перед 
Управлінням поліції охорони в Зап.обл.

300
04.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11999/08-21 Лист21
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З 
РЕАБІЛІТАЦІЇ
Про проведення засідання регіональної комісії з 
ребілітації 17.12.2019 

301
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

43



№
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

12064/08-20 Лист586/01-11
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ" ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Про підтримку пропозиції виділення коштів щодо 
надання пільгових кредитів для молоді

302
11.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12067/08-40 Лист2548/43/27/8/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про повернення документів щодо надання права 
постійного користування земельною ділянкою

303
06.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12119/08-49 Лист30009/3
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про стягнення аліментів з Рибалко О.В.

304
10.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12120/08-49 Лист30106/3
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про стягнення аліментів з Рибалко О.В.

305
10.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12121/08-49 Лист30236/3
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про повернення Вимоги від 10.12.2019 № 30009/3

306
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12125/08-46 Лист533/92/-2019
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо приймальних пунктів 
металобрухту на території м.Енергодар

307
09.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12126/08-39 Лист1-8-6/1666-19
АЗОВСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОГО АГЕНСТВА РИБНОГО 
ГОСПОДАРСТВА
Про сприяння в облаштуванні спец майданчиків, 
закупівлі тепловізорів та приладів нічного бачення

308
09.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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12197/08-20 Лист6/1-4321/НВ-19
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про внесення змін до обласної програми

309
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12202/08-46 Лист11668/42/-/04-20
ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо розміщення 
твердопаливних котлів

310
12.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12204/08-46 Лист22//2439-19
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ФІЛІЇ ДУ 
"ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо територіальної 
належності дачного кооперативу № 3 в с.Сонячний

311
09.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

12192/08-42 Лист511
Про надання інформації щодо потреб у 
професійному навчанні державних службовців

312
13.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Прокуратура

11905/08-46 Лист35-1914вих.19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про вжиття заходів до державної реєстрації 
земельних ділянок ТОВ "Анхель Альянс"

313
02.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11917/08-49 Лист52-193-19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про позовну заяву у справі ПАТ "Компанія "Райз""

314
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11982/08-46 Лист37/2-3170ВИХ1
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земель пам'ятки 
природи "Балка Скотовата"

315
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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12056/08-46 Лист37/4-3266вих-19
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земель пам'ятки 
природи "Балка "Бабакова"

316
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12105/08-46 Лист50-1265вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про надання інформації щодо договорів оренди 
майна, що розташовані на території 
Вознесенівського та Комунарського районів 
м.Запоріжжя

317
09.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

12000/08-46 Лист05/1-1552вих-19
Про надання інформації щодо стягнення 
простроченої дебіторської заборгованості

318
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12032/08-20 Лист13/2-74вих19
Про збільшення фінансування Програми 
профілактики правопорушень...

319
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

12144/08-21 Лист02/1-35-04862
Про проведення перевірки робочою групою

320
12.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

12115/08-22 ЛистНЗТ-127/725
Про зміну в курсуванні пасажирських поїздів 

321
06.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

11931/08-40 Лист19/1936
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

322
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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12060/08-20 Лист5/1948
Про виділення коштів на ремонт дороги

323
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

12031/08-20 Лист18287/41/32/01-2
Про внесення змін до обласної Програми 
профілактики правопорушень...

324
09.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12173/08-46 Лист18532/41/32/02-2
Про обладнання спеціальними засобами 
паркувальні майданчики біля установ усіх форм 
власності для осіб з інвалідністю

325
11.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

11890/08-46 Лист59/33-5165н/т
Про недопущення використання шкідливого 
програмного забезпечення

326
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11891/08-46 Лист59/4-5190н/т
Про надання програмних заходів обласного 
бюджету на 2020 рік

327
09.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11963/08-46 Лист59/33-5186нт
Про організацію процесів погодження проєктів 
Національної програми інформатизації

328
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11964/08-46 Лист59/33-5183нт
Про захист національної телекомунікаційної 
інфраструктури

329
06.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12043/08-46 Лист59/3/3-1799нт
Про надання інформації стосовно Маямзіна Д.М. 

330
04.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12044/08-46 Лист59/3/3-1800нт
Про надання інформації стосовно Белова О.І.

331
04.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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12045/08-46 Лист59/3/3-1801нт
Про надання інформації стосовно Працвані Р.К.

332
04.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12046/08-46 Лист59/3/3-1802нт
Про надання інформації стосовно Смірнової С.В.

333
04.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12047/08-46 Лист59/3/3-1803нт
Про надання інформації стосовно Алтунташа І. (та 
інші)

334
04.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12048/08-46 Лист59/3/3-1804нт
Про надання інформації стосовно Голомиса В.О.

335
04.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12049/08-46 Лист59/3/4-1737нт
Про надання інформації стосовно Остапця Р.В. (та 
інші)

336
20.11.2019від

№
від 11.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12099/08-46 Лист59/33-5185н/т
Про забезпечення інформаційної безпеки при 
роботі в мережі Інтернет

337
06.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12100/08-46 Лист59/27/299нт
Про проблемні питання в сфері охорони здоров'я

338
10.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12101/08-46 Лист59/27/300нт
Про проблемні питання в сфері екології

339
10.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

12041/08-20 Лист04-08-06-15/543
Про надання інформації щодо виділення і 
використання коштів ДФРР за 2018, 2019 рік

340
10.12.2019від

№
від 11.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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11879/08-07 Постанова1975
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

341
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

11880/08-07 Постанова1978
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Міжнародної неурядової організації 
"Координаційний ресурсний центр" на перших 
виборах депутатів сільських, селищних, міських 
рад об’єднаних територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів, 
старост сіл, селищ 22 та 29 грудня 2019 року, а 
також проміжних виборах депутатів сільських, 
селищних рад 29 грудня 2019 року

342
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

11947/08-45 Лист21-28/8858
Про дотримання вимог законодавства щодо відділів 
ведення Державного реєстру виборців

343
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

12188/08-07 Постанова1982
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

344
10.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

12189/08-07 Постанова1981
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців знищити зайві записи Державного 
реєстру виборців у зв'язку з виявленням випадків 
кратного включення виборця до Державного 
реєстру виборців

345
10.12.2019від

№
від 13.12.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна міграційна служба України

12135/08-37 Лист8.7-9899/2-19
Про надання звіту щодо виконання Плану заходів 
щодо інтеграції біженців в українське суспільство 
на період до 2020 року

346
11.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України
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Джерело  інформації 
(адресат)
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Форма зберігання 
документа

11998/08-20 Лист136/9/26-15-23-0
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Про надання переліку підприємств, які отримали 
акти обстеження щодо роботи з металобрухтом

347
29.11.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

11932/08-43 Лист3135/1/12-10
Про нагородження Діденка С.М.

348
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

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

11915/08-22 Лист12818/17.1.1/7-1
Про участь у відкритому слуханні змін до 
інвестиційної програми НЕК "Укренерго" 
10.12.2019 (м.Київ)

349
05.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12094/08-26 Лист13026/19/7-19
Про участь у засіданні з питань схвалення 
Інвестиційної програми КП "Облводоканал" ЗОР 
13.12.2019 (м.Київ)

350
10.12.2019від

№
від 12.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

12011/08-42 Лист15/07.02/22-19
Про проведення засідання Ради управління 
людськими ресурсами державної служби 
19.12.2019 (м. Київ)

351
09.12.2019від

№
від 10.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

11911/08-41 Лист3137/02.0-7.1
Про проведення форуму: "Україна-Туреччина: 
ділове партнерство без кордонів" 20.12.2019 м.Київ

352
06.12.2019від

№
від 09.12.2019
№ 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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