
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 16.12.19 по 21.12.19

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

12248/08-42 Доповідна запискаБ/Н
А. АНТОНОВ
Про преміювання М.Барановської та В.Шлеї за 
листопад 2019 року

1
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12282/08-31 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про дозвіл щодо здійснення закупівель без 
використання системи державних закупівель 
ProZorro

2
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

12283/08-31 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про дозвіл закупівлі послуг

3
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

12294/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО 
Про преміювання В.Литвиненка та А.Гафарова за 
листопад 2019 року

4
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12295/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО 
Про встановлення надбавки В.Литвиненку та 
А.Гафарову у грудні 2019 року

5
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12348/08-42 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК
Про покладання обов'язків на Сергієнка О.О.

6
16.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12358/08-43 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (Департамент культури)
Про відзначення Подякою Прем'єр-міністра 
України Семікіна М.О.

7
18.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12359/08-43 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (Департамент культури)
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник культури України" Абеляшевій Л.А.

8
18.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12444/08-42 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ
Про встановлення надбавки М.Барановській та 
В.Шлеї у грудні 2019 року

9
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

12246/08-42 Листб/н
З. БОЙКО
Про преміювання О.Тедєєва та О.Билима у грудні 
2019 року

10
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12247/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про встановлення надбавки О.Тедєєву та О.Билиму 
за грудень 2019 року

11
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

12297/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл коштів для закупівлі лікарських 
засобів КУ "Запорізький обласний клінічний 
онкологічний диспансер" ЗОР

12
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12298/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів для м.Енергодар 
на лікування хворих на хронічну ниркову 
недостатність методом гемодіалізу

13
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12390/08-42 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ
Про преміювання А.Абдурахманової за листопад 
2019 року

14
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

12380/08-08 Депутатське звернення04-15/12-523
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про розгляд проекту ГО "Держава: Всеукраїнська 
громадська ініціатива" щодо розміщення вітряних 
електростанцій на чорноземних поливних землях

15
12.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

12254/08-08 Депутатське звернення04-23/14-1381
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ...
Про звернення ГО "Держава" щодо незгоди 
жителів місцевих громад із розміщенням вітряних 
електростанцій на території Кирилівської та 
Якимівської ОТГ

16
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12379/08-08 Депутатське звернення04-15/08-513
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про надання інформації щодо стану радіаційної та 
екологічної безпеки жителів Запорізької області

17
12.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12494/08-08 Депутатське звернення04-21/18-407(25
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про недопущення ліквідації 
лікарсько-фізкультурних диспансерів

18
17.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Народні депутати України

12255/08-08 Депутатське звернення117
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про виділення коштів на потреби КНП "Запорізька 
центральна районна лікарня"

19
24.11.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3



№
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

12256/08-08 Депутатське звернення122
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про виділення коштів на ремонт ділянки 
автомобільної дороги загального користування

20
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

12263/08-15 Лист6568.2/19/32.1
Про моніторинговий звіт до служби у справах дітей 
Мелітопольської РДА

21
02.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12264/08-15 Лист6694.2/19/32.2
Про моніторинговий звіт до КЗ "Терпіннівська 
спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат" 
ЗОР

22
05.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12265/08-15 Лист6777.2/19/32.2
Про моніторинговий звіт до КЗ "Мирненський 
обласний центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей" ЗОР

23
09.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12448/08-15 Лист7066.2/19/37
Про призначення до персонального складу 
регіональної комісії Мазура І.П.

24
17.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

12343/08-37 Листб/н
ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА "НАША 
СПАДЩИНА"
Про реалізацію повноважень щодо охорони 
культурної спадщини

25
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

12285/08-41 Листб/н
ІНСТИТУТ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про участь у Форумі Європа - Україна 
28-29.01.2020 (м.Жешув, Польща)

26
10.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник
4



№
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

12393/08-40 Листб/н
ГР. БОГДАНОВА О.В.
Про внесення змін до договорів оренди землі 
водного фонду

27
16.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

12258/08-40 Листб/н
ТОВ "АВ.ТРЕЙД"
Про передачу в оренду земельної ділянки

28
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12361/08-40 Лист444-12/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про укладення додаткових угод до договорів 
оренди землі

29
16.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12377/08-34 Лист113АЛ
ТОВ "СТРІТ СПОРТ"
Про презентацію вуличних спортивних 
майданчиків 

30
13.11.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12385/08-31 Лист10/12.2019
ПРОЕКТ "ІНІЦІАТИВА З ПРОЗОРОСТІ 
ІГФРАСТРУКТУРИ COST УКРАЇНА"
Про проведення тренінгу щодо ефективності 
здійснення закупівель, забезпечення та контролю 
якості дорожніх робіт

31
18.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

12386/08-41 Лист105/18/12-2019
УКРАЇНСЬКО-АРАБСЬКА ДІЛОВА РАДА
Про співробітництво

32
18.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12418/08-40 Лист241/12/19-4
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "САНГАРАНТ 
ПЛЮС"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

33
16.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

5



№
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

12445/08-40 Лист269
ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про надання в оренду земельної ділянки

34
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12454/08-37 Лист205/12/2019
ГО "ФОРУМ ВИДАВЦІВ"
Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
"Книгоманія" в 2020 році

35
13.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12485/08-40 Листб/н
ТОВ "ТК"ДОНРИБКОМБІНАТ"
Про надання в оренду земельної ділянки

36
20.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12486/08-37 Лист445
ПРЕМ'ЄР ЕКСПО УКРАЇНА
Про Міжнародну туристичну виставку - UITT - 
"Україна-подорожі та туризм" 25-27.03.2020 
(м.Київ)

37
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12490/08-43 Лист135/1
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ ТА АТО
Про відзначення державними нагородами Кірюхіна 
О.В. (та інші)

38
10.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

12308/08-49 Ухвала908/2155/18
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

39
09.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12309/08-49 Ухвала908/2155/18
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

40
09.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

6
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номер та дата ОДА
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12221/08-17 Лист30179/0/2-19
(Д. Улютін) Про показники ефективності діяльності 
голів обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій

41
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12223/08-17 Лист30187/0/2-19
(В. Федорчук) Про соціальне становище дітей та 
заходи з удосконалення діяльності захисту прав 
дитини

42
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12226/08-06 Доручення44421/1/1-19
(О. Гончарук) Про зміцнення ресурсного 
забезпечення місцевих бюджетів із дотриманням 
принципів збалансованості та самостійності 
місцевих бюджетів

43
14.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12227/08-17 Лист30199/0/2-19
(В. Поліщук) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про надання інформації щодо досліджень обсягів 
та рівня залягання покладів вермикуліту на 
території Запорізької області

44
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12289/08-03 Постанова1009
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 14 лютого 2018 р. № 156

45
04.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12290/08-17 Лист30252/0/2-19
Про проблемні питання щодо забезпечення 
скрапленим газом населення Запорізької області

46
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12301/08-17 Лист30375/0/2-19
(Д. Улютін) Про надання інформації щодо реальної 
кількості державних службовців, які підлягають 
вивільненню, в розрізі регіонів та 
адміністративно-територіальних одиниць

47
16.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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12302/08-03 Постанова1015
Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

48
04.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12324/08-17 Лист30500/0/2-19
(В. Федорчук) Про будівництво у м. Запоріжжя 
сучасної спортивної споруди зі штучним льодовим 
покриттям

49
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12325/08-03 Постанова1039
Про затвердження Порядку здійснення 
дисциплінарного провадження

50
04.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12326/08-03 Розпорядження1261-р
Про перерозподіл обсягу субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виконання 
державних програм соціального захисту у 2019 
році

51
11.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12327/08-03 Постанова1027
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

52
11.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12328/08-03 Розпорядження1254-р
Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень  Кабінету Міністрів України

53
27.11.2019від

№
від 17.12.2019
№ паперовий паперова

12363/08-06 Доручення46351/0/1-19
(О. Гончарук) Про дотримання граничного обсягу 
дефіциту загального фонду державного бюджету

54
17.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12366/08-03 Постанова1006
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству молоді та 
спорту на 2019 рік, та внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України 

55
11.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12371/08-03 Розпорядження1272-р
Про затвердження плану заходів щодо створення 
умов розвитку мобільного широкосмугового 
доступу

56
04.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

12397/08-06 Доручення44205/2/1-19
(О. Гончарук) Про забезпечення пожежної безпеки 
в закладах освіти

57
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12409/08-04 Витяг з протоколуВП 26
(О. Гончарук) 6. Рішення з окремих питань щодо 
сплати суб'єктами господарювання державного 
сектору економіки частини чистого прибутку та 
дивідендів

58
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12411/08-17 Лист30552/0/2-19
(В. Федорчук) КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ" ЗОР
Про прийняття Закону України стосовно донорства 
крові та її компонентів

59
17.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12431/08-17 Лист30827/0/2-19
(В. Бондаренко) Про актуалізацію інформації щодо 
діяльності громадських рад

60
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

12457/08-06 Доручення45089/1/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ...
Про направлення Рекомендації слухань у Комітеті 
на тему: "Захист інвестицій в житлову нерухомість 
та шляхи вирішення проблем постраждалих 
інвесторів"

61
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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12458/08-06 Доручення44346/1/1-19
(О. Гончарук) Про внесення зміни до розпису 
Державного бюджету України

62
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12463/08-06 Доручення43901/2/1-19
(О. Гончарук) Про підвищення ефективності 
заходів у сфері прав осіб з інвалідністю

63
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12477/08-17 Лист30966/0/2-19
(Д. Улютін) Про анкетування органів виконавчої 
влади з питань виконання Закону України "Про 
доступ до публічної інформації"

64
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12480/08-06 Доручення44389/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 10.07.2019 №500-p щодо фінансування 
здійснення заходів із соціально-економічного 
розвитку окремих територій

65
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12481/08-06 Доручення45046/1/1-19
(О. Гончарук) Про надання доручення стосовно 
здійснення позапланових перевірок з питань 
дотримання вимог природоохоронного 
законодавства

66
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12482/08-06 Доручення44801/1/1-19
(О. Гончарук) Про невідкладні заходи щодо 
покращення здоров'я дітей

67
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

12483/08-06 Доручення46660/0/1-19
(О. Гончарук) Про надання інформації щодо 
підготовленої проєктно-кошторисної документації 
з реконструкції, модернізації та технічного 
переоснащення об'єктів підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства

68
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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12512/08-06 Доручення47031/0/1-19
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
щодо недопущення заборгованості із виплати 
заробітної плати педагогічним та медичним 
працівникам 21.12.2019

69
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12513/08-17 Лист31082/0/2-19
(Д. Дубілет) Про надання інформації щодо 
виконання функцій місцевими державними 
адміністраціями

70
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12525/08-06 Доручення47005/0/1-19
(О. Гончарук) Про результати наради під 
головуванням Прем'єр-міністра України 17 грудня 
2019 року щодо питань соціально-економічного 
розвитку

71
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12528/08-17 Лист31057/0/2-19
(В. Поліщук) ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО РАЙОНУ
Про ремонт автодороги від м. Токмак до с. 
Очеретувате Токмацького району

72
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12529/08-03 Постанова1051
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
застосування електронних студентських 
(учнівських) квитків

73
18.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

12530/08-03 Постанова1058
Про внесення змін до Положення про державну 
реєстрацію статутів територіальних громад

74
18.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

12531/08-03 Розпорядження1112-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству охорони 
здоров’я на 2019 рік, та розподіл медичної 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам у 2019 році

75
27.11.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12532/08-03 Розпорядження1316-р
Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2020 рік

76
18.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12533/08-03 Розпорядження1327-р
Про погодження розподілу додаткової дотації на 
здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я між місцевими бюджетами у 2020 році

77
18.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

12492/08-22 Лист01-03/453
ВСЕУКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЯ АСОЦІАЦІЯ
Про пропозиції до Резолюції форуму "Розвиток та 
безпека місцевих доріг"

78
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Укроборонпром

12520/08-22 ЛистUOP11.1.2-1024
Про заборгованість ЗДП "Радіоприлад" із 
заробітної плати та перед Пенсійним фондом 
України

79
17.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

12240/08-43 Лист1.1-50-13355
Про нагородження Толочного С.С. (інші)

80
27.11.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12287/08-20 Лист1.3-18.2.3-15031
Про надання даних, що будуть використані при 
визначенні розрахункового обсягу Субвенції на 
2020 рік

81
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12329/08-22 Лист1.1-4-14897
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на січень 2020 рік

82
12.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12



№
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

12330/08-22 Лист1.1-4-14896
Про граничні величини споживання електричної 
енергії для регіонів на січень 2020 рік

83
12.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ паперовий паперова

12536/08-39 Лист1.4-11.3-15513
Про включення екологічних та кліматичних питань 
до обласних стратегій регіонального розвитку на 
період 2021-2027 рр.

84
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

12428/08-34 Лист9116/5.1
Про звітність з питань фізичної культури і спорту

85
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12526/08-51 Лист9156/7.1
Про надання інформації щодо покриття Інтернетом

86
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

12369/08-33 Лист25-04/48650/2-1
Про контроль за впровадженням субпроектів 
Світового банку

87
16.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12537/08-33 Лист25-04/49138/2-1
Про звітування щодо впровадженням субпроектів 
Світового банку

88
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12541/08-33 Лист25-04/49136/2-1
Про звітування щодо впровадження субпроектів 
Світового банку

89
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12542/08-33 Лист25-04/48998/2-1
Про звітування щодо впровадження субпроектів 
Світового банку

90
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12543/08-33 Лист25-04/48987/2-1
Про звітування щодо впровадження субпроектів 
Світового банку

91
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12222/08-30 Лист7/34.4/20129-19
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
щодо внесення змін до плану заходів з реалізації 
нового етапу реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні на 2019—2021 роки

92
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

12225/08-41 Лист7/9.5/20093-19
Про здійснення заходів із підвищення ефективності 
функціонування механізму державно-приватного 
партнерства

93
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12323/08-37 Лист7/9.3.1/20235-19
Про підготовку звіту щодо виконання Плану 
заходів з реалізації Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної 
меншини на період до 2020 року

94
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12412/08-20 Лист7/19.1/20307-19
Про надання інформації по завершених проектах

95
17.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12433/08-20 Лист7/34.4/20408-19
Про надання інформації щодо площі ОТГ для 
розробки проекту розпорядження з питань 
розподілу обсягу субвенції між ОТГ

96
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12479/08-20 Лист8/19.4/5956-19
Про направлення наказів Мінрегіону щодо 
внесення змін до переліків 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

97
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12514/08-19 Лист8/14.2/5974-19
Про надання інформації щодо частки об’єктів 
громадського та цивільного призначення, 
благоустрою, облаштованих з урахуванням потреб 
осіб з інвалідністю

98
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

12228/08-40 Лист3212-05/53440-0
Про приватизацію земель державних 
сільськогосподарських підприємств

99
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12291/08-23 Лист4602-04/53913
Про участь у виставці FOODEX Japan 2020 
(10-13.03.2020, Японія)

100
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ паперовий паперова

12474/08-22 Лист3802-05/54800-0
Про надання інформації щодо розвитку 
промисловості

101
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12478/08-48 Лист2714-16/54858-0
Про надання зведених звітів про наявність та 
якісний стан матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву

102
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

12224/08-36 Лист21486/0/2-19/37
Про посилення контролю органами опіки та 
піклування

103
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

12303/08-35 Лист21634/0/2-19/37
Про дотримання прав дітей в центрах 
соціально-психологічної реабілітації дітей та в 
притулках для дітей

104
16.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12304/08-28 Лист21645/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

105
16.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

12322/08-35 Лист21735/0/2-19/57
Про надання інформації щодо порядку організації 
оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування

106
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12331/08-28 Лист21737/0/2-19/61
Про надання інформації щодо стану виконання 
розпорядження КМУ від 26 вересня 2018 р. № 
688-р

107
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12410/08-28 Лист21830/0/2-19/58
Про надання інформації щодо виконання 
рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю, до першої доповіді України про 
виконання Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю на період до 2020 року

108
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12427/08-35 Лист21846/0/2-19/19
Про методичні рекомендації щодо 
експериментального проекту зі створення 
сприятливих умов для реалізації прав дитини

109
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12471/08-35 Лист21872/0/2-19/37
Про плани атестації дитячих закладів оздоровлення

110
18.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12472/08-28 Лист21878/0/2-19/51
Про забезпечення надання адміністративних послуг 
соціального характеру в ЦНАП

111
18.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12475/08-28 Лист21933/0/2-19/61
Про перевірку закладів/установ щодо дотримання 
правил пожежної безпеки

112
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12476/08-35 Лист21937/0/2-19/57
Про погодження проєкту Закону України „Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сприяння формуванню 
відповідального батьківства”. 

113
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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12527/08-28 Лист22085/0/2-19/57
Про надання інформації щодо надавачів соціальних 
послуг

114
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

12534/08-29 Лист21999/0/2-19/61
Про перевірку установ щодо дотримання правил 
пожежної безпеки

115
19.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

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

12484/08-28 Лист4534/02/07.5-19
Про взаємодію територіального підрозділу 
Мінветеранів з органами місцевого самоврядування 
у 2020 році

116
16.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

12535/08-20 Лист04130-19-2/3411
Про використання коштів спеціального фонду

117
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

12362/08-51 Лист1/06-4-511
Про опитування щодо рівня покриття Інтернетом

118
18.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

12456/08-51 Лист1/06-2-527
Про проведення селекторної наради з питань 
запровадження комплексної послуги "е-малятко" 
20.12.2019 15-00

119
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

12245/08-20 Лист01-4731/26
Про сприяння в отриманні субвенції за 
розпорядженням КМУ від 10.07.2019 № 500-р

120
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12547/08-43 Лист01-2848/23-1
Про нагородження Бондаренка О. (та інші)

121
18.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12548/08-20 Лист001-2853/26-1
Про фінансування проектів ДФРР

122
19.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

12232/08-33 Лист01/03-28/03539
Про медичний супровід Новорічних заходів

123
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12413/08-37 Розпорядження321-р
Про організацію та проведення заходів до 
новорічних та різдвяних свят

124
16.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

12439/08-20 Лист01-2851/26-1
Про виділення коштів у 2020 році на придбання 
шкільного автобусу

125
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

12416/08-40 Лист01/03-32/03562
Про передачу земельної ділянки у державну 
власність

126
16.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

12241/08-20 Лист02-35/1015-2
Про зменшення фінансування по спеціальному 
фонду

127
10.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12242/08-20 Лист5098/02-64-2
Про ініціювання змін до розпорядження КМУ 
щодо повернення субвенції 

128
09.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12538/08-43 Лист02-68/1030-2
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Нікольській В.Л.

129
17.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12539/08-43 Лист02-68/1031-2
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Пітішкіній Н.С.

130
17.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

12217/08-08 Депутатське звернення03
Про недопущення закриття відділу соцзахисту 
населення у м.Дніпрорудне

131
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12499/08-30 Лист05/21-1640
Про надання копії протоколу засідання робочої 
групи з підтримки та впровадження з 
добровільного об`єднання територіальних громад 
Запорізької області від 11.12.2019 

132
13.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

12504/08-08 Депутатське звернення05/21-1641
Про недопущення закриття відділу соціального 
захисту населення у м.Дніпрорудне

133
13.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська міська рада

12220/08-26 Лист1715/03-05
Про вирішення питання реалізації об`єкту 
"Реконструкція КНС №2 у м.Оріхів"

134
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

12498/08-30 Лист01-02/3015
Про схвалений проект рішення щодо добровільного 
приєднання до ОТГ

135
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

12231/08-54 Рішення1
Про дострокове припинення повноважень депутата 
ЗОР сьомого скликання Буська В.М.

136
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12236/08-54 Лист5558/01-11
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопровідної мережі та проведення геодезичної 
зйомки

137
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12237/08-54 Лист5630/01-27
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ
Про внесення змін до проекту перспективного 
плану формування територій громад Запорізької 
області

138
11.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

12272/08-54 Лист01-26/1065
Про повернення на доопрацювання проект "Про 
припинення КУ "Запорізький обласний центр 
здоров'я"

139
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12273/08-54 Лист5332/01-18
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА 
ОХОРОНИ  ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
Про зарахування співробітників академії на посади 
лікарів за сумісництвом

140
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання охорони здоров'я 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

12274/08-54 Рішення102
Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання обласної Програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування , та осіб з їх 
числа на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.03.2016 №10 (зі змінами)

141
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12275/08-54 Рішення148
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
22.11.2018 №5 "Про План діяльності Запорізької 
обласної ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2019 рік"

142
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12276/08-54 Рішення162
Про План діяльності Запорізької обласної ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

143
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12277/08-54 Рішення164
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
18.12.2015 №6 "Про обрання постійних комісій 
Запорізької обласної ради" ( зі змінами) стосовно 
включення депутата Овсієнко Я.М. до складу 
постійної комісії обласної ради з питань бюджету

144
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12278/08-54 Рішення169
Про внесення змін до Порядку підготовки проектів 
рішень обласної ради, затвердженого рішенням 
обласної ради від 25.02.2016 №38 (зі змінами)

145
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12305/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)135
Про Цільову програму соціальної підтримки 
населення Запорізької області "Назустріч людям" 
на 2020-2024 роки

146
12.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12311/08-54 Лист01-27/1078
Про запрошення на урочистості з нагоди Дня 
адвокатури 19.12.2019

147
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12314/08-54 Рішення44
Про присвоєння звання "Почесний громадянин 
Запорізької області" Лотарєву В.О. (посмертно)

148
12.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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12315/08-54 Рішення115
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання в 
2018 році Програми матеріально-технічної 
підтримки діяльності органів виконавчої влади в 
Запорізькій області на 2017-2019 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 06.04.2017 № 63, зі змінами

149
12.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12316/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)124
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)

150
12.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12317/08-54 Рішення130
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які  
фінансуються  за  рахунок  фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2019 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 20.12.2018 № 60, зі змінами та 
доповненнями

151
12.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12318/08-54 Рішення131
Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та 
раціональне використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2020 році

152
12.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12319/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)132
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами та 
доповненнями

153
12.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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12320/08-54 Рішення161
Про план роботи Запорізької обласної ради на 2020 
рік

154
12.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12321/08-54 Рішення165
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
18.12.2015 № 6 «Про обрання постійних комісій 
Запорізької обласної ради» (зі змінами) стосовно 
включення депутата Фукса Г.Г. до складу постійної 
комісії обласної ради з питань бюджету

155
12.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12332/08-54 Лист01-26/1081
Про надання інформації щодо фінансування 
новостворених комунальних закладів фізичної 
культури і спорту

156
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12344/08-54 Рішення114
Про хід виконання Програми з підвищення рівня 
енергоефективності Запорізької області на 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 31.05.2016 №6 (зі змінами), за підсумками 
2018 року

157
12.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12345/08-54 Рішення116
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання у 
2018 році обласної Програми автотранспортного 
забезпечення виконання Запорізькою обласною 
державною адміністрацією повноважень, що 
делеговані Запорізькою обласною радою на 
2017-2019 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 06.04.2017 №62

158
12.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12346/08-54 Рішення117
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання в 
2018 році Цільової регіональної програми 
"Сільське подвір'я" , затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 27.11.1998 №7,  зі 
змінами та доповненнями 

159
12.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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12365/08-08 Депутатський запит5272/01-09
ДОР ПОПОВ А.В.
Про інвентаризацію викидів на ТОВ 
"Агрохімпродукт"

160
16.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12378/08-54 Рішення140
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 20.12.2018 № 63 "Про обласний бюджет на 
2019 рік" (зі змінами та доповненнями)

161
12.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12398/08-54 Рішення103
Про хід виконання Програми розвитку освіти 
Запорізької області на 2018-2020 роки (за 2018 рік) 
, затвердженої рішенням обласної ради від 
30.11.2017 №54 (зі змінами)

162
12.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

12399/08-54 Рішення101
Про виконання Цільової соціальної програми 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ в Запорізькій області 
на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 27.08.2015 №10

163
12.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12400/08-54 Рішення141
Про обласний бюджет на 2020 рік

164
12.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12401/08-54 Рішення100
Про звіт обласної державної адміністрації щодо 
виконання обласної Програми  "Дитяча 
онкогематологія та гемофілія" на 2013-2018 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 22.11.2012 №22

165
12.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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12402/08-54 Рішення113
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання у 
2018 році обласної Програми профілактики 
правопорушень...на 2017-2021 роки, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 06.04.2017 
№ 56, зі змінами та доповненнями

166
12.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12403/08-54 Рішення9
Про продовження строку дії контракту з 
Резніченком О.Л. , головним лікарем комунальної 
установи "Мелітопольський психіатричний 
диспансер" Запорізької обласної ради

167
12.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12404/08-54 Рішення28
Про продовження строку дії контракту із Чуєвим 
С.В. , головним лікарем комунальної установи 
"Молочанський дитячий санаторій" Запорізької 
обласної ради

168
12.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12405/08-54 Рішення104
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання в 
2018 році Програми розвитку і функціонування 
української мови в Запорізькій області на 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 25.02.2016 №5

169
12.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

12406/08-54 Рішення105
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Програми  впровадження регіонального 
веб-порталу адміністративних послуг Запорізької 
області на 2018 рік

170
12.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12407/08-54 Рішення136
Про затвердження Програми розвитку 
автомобільних доріг на 2020-2022 роки

171
12.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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12408/08-54 Рішення38
Про затвердження Типової форми контракту з 
керівником комунального закладу вищої освіти 
Запорізької обласної ради, що є об'єктом спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Запорізької області

172
12.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

12419/08-54 Лист5539/01-11
БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту водопровідної мережі

173
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12420/08-54 Лист5589/01-11
Про виділення коштів на організацію громадських 
робіт 

174
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12421/08-54 Лист5600/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР №1"
Про виділення коштів на облаштування вузлів 
обліку газу засобами дистанційної передачі даних

175
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12422/08-54 Лист5631/01-11
НОВОУСПЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ 
Про розподіл додаткової дотації

176
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12423/08-54 Лист5730/01-05
Про розвиток екстреної медичної допомоги у 2020 
році

177
13.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12424/08-54 Депутатське звернення5738/01-21
НДУ П.МЕЛЬНИК
Про безкоштовне лікування гр.Войнікова С.І.

178
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12425/08-54 Лист5739/01-21
НДУ П.МЕЛЬНИК
Про безкоштовне лікування гр. Панченко З.А.

179
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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12426/08-54 Лист5789/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів на обладнання приміщень 
системою пожежної сигналізації

180
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12443/08-54 Лист01-26/1121
Про доопрацювання прийнятого рішення

181
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12446/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)123
Про внесення змін до обласної Програми 
автотранспортного забезпечення виконання 
Запорізькою обласною державною адміністрацією 
повноважень, що делеговані Запорізькою обласною 
радою на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 06.04.2017 № 62 (зі змінами)

182
12.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12447/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)133
Про Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку Запорізької області на 2020 
рік

183
12.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

12518/08-54 Лист5768/01-11
ДОР ГУГНІН Е.А.
Про доопрацювання проєкту кошторису КЗ 
"Запорізький обласний інститут післядипломної 
освіти" ЗОР

184
19.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

12519/08-54 Лист5206/01-07
Про порушення прав підопічних КУ "Чернігівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

185
18.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

12312/08-08 Депутатське звернення516
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про аналіз виконання показників обласного 
бюджету

186
16.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12495/08-08 Депутатське звернення517
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання копій затверджених кошторисів 
комунальних установ та закладів на 2020 рік

187
18.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12496/08-08 Депутатське звернення518
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання копій затверджених кошторисів 
комунальних установ та закладів на 2020 рік

188
18.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

12233/08-22 Лист001-068/20630
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

189
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12234/08-22 Лист001-064/20732
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

190
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12235/08-22 Лист001-064/20545
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

191
11.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12306/08-22 Лист001-064/20836
Про заборгованість ТВО "ЗТМК" за 
електроенергію

192
16.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12356/08-22 Лист001-064/20930
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

193
17.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12522/08-22 Лист001-064/21138
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

194
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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12523/08-22 Лист001-064/21139
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

195
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12524/08-22 Лист001-064/21094
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

196
19.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

12509/08-21 Лист011-1067
Про укладення додаткової угоди на продовження 
терміну дії договору про списання державного 
майна

197
20.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

12516/08-22 ЛистВС-02/1976
Про вихід ТОВ "ЗТМК" з кризової ситуації

198
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

12546/08-48 Лист1172/УК
Про бронювання працівників

199
18.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

12338/08-48 Лист11/10699
Про надання фінансової допомоги за Програмою

200
16.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12354/08-48 Лист11/10648
Про звіт щодо виконання заходів з реалізації 
Програми

201
13.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Військові частини

29
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12218/08-20 Лист3/26/29/2-1364
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про внесення змін до обласної програми

202
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12259/08-48 Лист196
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 2189
Про внесення змін до обласної програми

203
09.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12284/08-48 Лист101/1880
ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 
ПРАВОПОРЯДКУ
Про внесення змін до обласної програми

204
09.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12341/08-48 Лист3/33/23-2997
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання допомоги в організації урочистостей з 
нагоди складання військової присяги 21.12.2019

205
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12392/08-48 Лист35/2683
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про внесення змін до обласної програми

206
16.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12449/08-48 Лист5637
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про внесення змін до обласної програми

207
10.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12450/08-48 Лист3/33/32/2-3006
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про внесення змін до обласної програми

208
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

12244/08-44 Лист112
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ 
УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про проведення пленарного засідання 20.12.2019

209
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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12260/08-21 Лист43
ВАТ "ШЛЯХМАШ"
Про зняття з обліку захисної споруди №30232

210
10.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12262/08-22 Лист1530
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про аварійну ситуацію на газопроводі

211
28.11.2019від

№
від 16.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12350/08-22 Лист1600
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про забезпечення охоронної зони газорозподільної 
системи

212
17.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12352/08-37 Лист2625/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про запрошення на урочистості 21.12.2019 
(м.Пологи)

213
17.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12374/08-22 Лист18/12-1
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "СПРІНТ"
Про затвердження паспорта автобусних маршрутів

214
18.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12383/08-22 Лист154
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

215
18.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12387/08-40 Лист1/12
ТОВ "ВИБІР"
Про продовження строку дії договору оренди 
земельної ділянки

216
18.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12417/08-40 Лист35/12/19-1
ТОВ "СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС"
Про дострокове розірвання договору оренди землі

217
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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12501/08-48 Лист1597
ПРАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про надання роз`яснень щодо бронювання на 
період мобілізації та на воєнний час для 
працівників ПРАТ "Мелітопольгаз"

218
16.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12517/08-22 Лист20-12
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про проблемні питання реалізації інвестиційного 
проекту

219
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

12238/08-40 Лист47
ТОВ "СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС"
Про надання земельної ділянки в оренду

220
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12239/08-40 Лист51
ТОВ "СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС"
Про надання земельної ділянки в оренду

221
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12251/08-35 Лист183/12
ЗБФ "ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
Про проведення інтерактивного круглого столу з 
питань гендерної політики 20.12.2019

222
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12257/08-37 Лист16/12/3
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про проведення заходу щодо вшанування загиблих 
героїв АТО 23.12.2019 (м.Київ)

223
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12286/08-26 Лист131219
ОСББ "ПОРТОВА 19А"
Про участь у пілотном у проєкті з 
енергоефективності будинку 

224
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12292/08-40 Лист02/66-866
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВУЗОЛ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

225
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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12370/08-37 Лист441/Д
ЗАПОРІЗЬКА ЕВРЕЙСЬКА ГРОМАДА
Про запрошення на святкування Хануки 29.12.2019 
(м.Запоріжжя)

226
18.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12381/08-20 Лист19/12/08
КУ "АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МЕЛІТОПОЛЯ" 
Про внесення змін у бюджет проекту "Створення 
агенції розвитку Мелітополя"

227
16.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12438/08-22 Лист01-1/807
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності на січень 2020 року

228
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12488/08-26 Лист1268
Про коригування загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

229
17.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12500/08-33 Лист637
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про вирішення питання щодо перезарядки 
гамма-терапевтичного апарату "РОКУС-М"

230
18.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

КП "Автогосподарство" ЗОР

12453/08-22 Лист474
Про послуги з перевезення голови ЗОДА

231
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

12229/08-42 Лист272
Про встановлення надбавки Савенковій О.О.

232
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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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

12337/08-22 Лист24
ГО "ОЛЕКСАНДРІВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ"
Про порушення перевізниками діючого 
законодавства

233
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12414/08-33 Лист444
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про забезпечення лікування ВІЛ-позитивних людей

234
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12506/08-27 Листб/н
ГРОМАДЯНСЬКА МЕРЕЖА "ОПОРА"
Про включення представника "Опори" до роботи 
комітету

235
12.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Суди

12268/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі Міщенко Е.О., 
Моісеєв С.В., Фурдуй Ю.Г.

236
11.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12364/08-49 Лист336/2086/19
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 26.12.2019

237
13.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

12455/08-22 Лист01/257
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про презентацію пасажирського автобусу обласної 
філармонії 23.12.2019 

238
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

12375/08-20 Лист7849
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про своєчасне фінансування видатків

239
18.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

12394/08-33 Лист637
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про перезарядку гамма-терапевтичного апарату 
"Рокус-М"

240
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

12334/08-32 Лист01-13/431
ЮЛЬЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС
Про фінансування заходів у сфері пожежної 
безпеки

241
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

12396/08-43 Лист1217
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Віхляєва В.В.

242
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Запорізька ОДА

12267/08-49 Листб/н
КОНКУРСНИЙ КОМІТЕТ З ВИЗНАЧЕННЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ
Про відзив на апеляційну скаргу

243
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Київська МДА

12430/08-37 Лист065/05-1194
УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ
Про святкування новорічних свят 2020 в місті 
Києві

244
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

12470/08-16 Лист44-01/3813
(Ю. Ковалів) ПРАТ "ЗАПОРІЖБУДМАШ"
Про неправомірні дії посадових осіб КП 
"Водоканал"

245
16.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12510/08-16 Лист09-07/559
(О. Бугай) Про надання інформації щодо 
проведення місцевих виборів

246
20.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

12540/08-16 Лист04-01/3388
(С. Трофімов) Про участь у засіданні Ради розвитку 
громад та територій 23.12.2019 (м.Київ)

247
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Президент України

12353/08-02 Розпорядження502/2019-рп
Про скасування Розпорядження Президента 
України від 11 грудня 2019 року № 486

248
13.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12465/08-02 Розпорядження538/2019-рп
Про призначення Л.Гришаєвої головою 
Гуляйпільської районної державної адміністрації 
Запорізької області

249
18.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12466/08-02 Розпорядження539/2019-рп
Про призначення О.Тимківа головою 
Михайлівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

250
18.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12467/08-02 Розпорядження540/2019-рп
Про призначення В.Татаренка головою 
Новомиколаївської районної державної 
адміністрації Запорізької області

251
18.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12468/08-02 Указ909/2019
Про Раду розвитку громад та територій

252
18.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12469/08-02 Указ893/2019
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

253
07.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

12355/08-42 Лист01.1-16/0943
Про погодження звільнення Крутька В.В.

254
13.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

12395/08-20 Лист01-01-33/642
Про надання роз'яснень щодо простроченої 
кредиторської заборгованості

255
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

12432/08-42 Лист321/01-15
Про погодження звільнення Гришаєвої Л.С.

256
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

12281/08-27 Лист01-25/0867
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

257
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12335/08-20 Лист01-23/0822
Про виділення коштів у 2019 році

258
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

12460/08-42 Лист01-01-25/0830
Про погодження звільнення Косого С.В.

259
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12461/08-42 Лист01-01-25/0833
Про погодження звільнення Субботи Т.Г.

260
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12462/08-42 Лист01-01-25/0834
Про погодження звільнення Губатенка С.С.

261
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

12347/08-42 Лист01-24/668
Про погодження призначення за переведенням 
Султанової Р.К.

262
17.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

37



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

12279/08-42 Лист01-06/811
Про погодження звільнення Попової М.П.

263
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12336/08-20 Лист01-15/785
Про виділення додаткових коштів за виплату 
заробітної плати

264
06.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

12376/08-42 Лист01-35/1135
Про погодження звільнення Олелі М.М.

265
17.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

12550/08-42 Лист01-41/291
Про скорочення працівників соціального захисту 
населення

266
21.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

12351/08-42 Лист01-11/0693
Про погодження виплати надбавки Попюку В.М.

267
17.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12505/08-42 Лист01-11/0703
Про погодження звільнення Попюка В.М.

268
20.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

12219/08-22 Лист02-03-11/484
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення проблеми з транспортним 
сполученням жителям сільської місцевості

269
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12230/08-33 Лист01-48/3535
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про закупівлю додаткових одиниць автотранспорту 
для КНП "ЦПМСД "Сімейний лікар"

270
11.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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12243/08-30 Лист804/02-01-23
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про припинення роботи з підготовки проектів 
рішень щодо добровільного об`єднання 
територіальної громади сіл

271
11.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

12349/08-45 Лист01-31/812
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

272
16.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

12382/08-20 Лист715/02-01-32
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капремонт будинку 
культури

273
18.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12391/08-20 Лист260
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування на придбання шкільного 
автобуса

274
13.11.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

12415/08-22 Лист1466
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про проведення конкурсу нового автобусного 
маршруту Мелітополь - Новопилипівка

275
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12440/08-20 Лист2930
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про призупинення проведення видатків на 
здійснення заходів щодо соц-економ. розвитку 
окремих територій

276
09.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12507/08-30 Лист637
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про підготовку проектів рішень щодо 
добровільного об'єднання територіальних громад

277
18.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

12508/08-30 Лист651/02-02-14
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про підготовку проектів рішень щодо 
добровільного об'єднання територіальних громад

278
13.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

12511/08-37 Лист2471
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про участь у відкритті Будинку культури в смт 
Кирилівка 24.12.2019

279
20.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

12493/08-20 Лист03-26/362
Про надання інформації щодо ідентифікації та 
оцінки ризиків

280
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадскістю

12441/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Л.Шишинашвілі за листопад 
2019 року

281
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12442/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки Л.Шишинашвілі у 
грудні 2019 року

282
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

12280/08-22 Доповідна запискаб/н
Про проведення перевірок достовірності 
інформації, викладеної 
перевізниками-претендентами в документах для 
участі у конкурсах з перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користування, 
які відбудуться 20.01.2020

283
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний архів Запорізької області
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з/п

Джерело  інформації 
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12515/08-42 Доповідна запискаб/н
Про штатну чисельність Державного архіву 
Запорізької області

284
21.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

12388/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки А.Бойку у грудні 2019 
року

285
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12389/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання А.Бойка за листопад 2019 року

286
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12436/08-31 Доповідна запискаб/н
Про дозвіл щодо здійснення закупівель без 
використання системи державних закупівель 
ProZorro

287
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

12313/08-20 Лист07.3-08/9429
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

288
16.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12357/08-20 Лист02-08/993
Про здійснення коригувальних операцій із 
відкликання коштів з рахунку для обліку 
надходжень місцевого бюджету

289
13.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12487/08-20 Лист04-09.1-07/9562
Про розпис державного бюджету на 2020 рік

290
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області
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12360/08-29 Лист01/04-06/5819
Про використання пально-мастильних матеріалів

291
17.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12373/08-29 Доповідна записка01/1.1-24/5686
Про проведення заходів щодо перевірки стану 
техногенної та пожежної безпеки...

292
10.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

12434/08-40 Лист28-8-0.4-6554/2-
Про надання матеріалів державного контролю за 
дотриманням земельного законодавства

293
10.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12544/08-40 Лист625/0/92-19-ДК/
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання документів щодо земельної ділянки по 
вул. Невського, 105А в м.Василівка

294
21.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

12299/08-46 Лист12182/6-2019
Про надання інформації щодо виконання робіт 
ТОВ "Мультипоінт"

295
16.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12333/08-46 Лист12262/6-2019
Про виконання постанови щодо усунення законних 
представників від участі у кримінальному 
провадженні

296
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12340/08-46 Лист12274/6-2019
Про тимчасовий доступ до речей і документів 
Департаменту капітального будівництва ЗОДА

297
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12489/08-46 Лист12352/02/6-2019
Про розгляд звернення голови Ради громадських 
організацій ЗОДА Клімовича О.О.

298
18.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12545/08-46 Лист2843/01/13-2019
Про демонтаж реклами гральних закладів та 
анулювання договорів оренди з суб'єктами 
грального бізнесу та розповсюдження лотерей

299
21.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

12372/08-28 Лист3485/06.4
КОМУНАРСЬКИЙ ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ГРОМАДЯН
Про перевірку відомостей Якимишеної Г.О.

300
06.11.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

12270/08-49 Лист28551
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про надання інформації щодо акту 
приймання-передавання земельної ділянки Інтугула 
В.Ф.

301
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12271/08-49 Лист28553
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про надання інформації щодо акту 
приймання-передавання земельної ділянки 
Арапової В.Д.

302
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12307/08-28 Лист5047-1-19/13-05
Про підприємства-боржники із заробітної плати, 
які найдовше перебувають у процедурах 
банкрутства

303
10.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12503/08-22 Лист12945-01-19/03-
Про надання переліку підприємств, щодо яких 
застосовувались штрафні санкції

304
17.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12521/08-50 Лист09-19/8244
Про надання зали на 21.12.2019 для проведення 
оперативної наради

305
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

12296/08-43 Лист1.6/435
Про нагородження Куца А.В. (та інші)

306
16.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат
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№
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12342/08-48 Лист2509
Про виділення автобуса для перевезення 
військовослужбовців на 25.12.2019

307
17.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12435/08-48 Лист504/пр
Про Спільне рішення щодо виконання Планового 
завдання з відбору кандидатів на військову службу 
за контрактом у 2020 році

308
16.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

12269/08-49 Лист280/5188/19/580
Про копію ухвали у справі ПРАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

309
12.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

12293/08-46 Лист10959/4.1/9-23/2
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У 
МІСТІ МЕЛІТОПОЛІ
Про надання інформації та копій документів щодо 
службового розслідування стосовно Гордієнка В.В. 
та Сергієнка О.О.

310
12.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12502/08-46 Лист11420/46/04-201
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо камер відео 
спостереження

311
11.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

12300/08-46 Лист37/4-7972-19
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації та копій документів щодо 
створення та функціонування ботанічного 
заказника "Балка "Бабакова"

312
12.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12310/08-49 Лист36/2-938вих-19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про скаргу на рішення державного виконавця - 
постанову про закінчення виконавчого 
провадження по справі ТОВ "Ріск"

313
13.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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12437/08-46 Лист50-839 вих 19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про вжиття заходів до державної реєстрації права 
державної власності на витребувані судовим 
рішенням земельні ділянки

314
13.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12459/08-46 Лист36-2985вих.-19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
історико-культурного призначення

315
19.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12464/08-49 Лист52-193-19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про позовну заяву щодо розірвання договору 
оренди землі по справі ПАТ "Компанія "Райз"

316
06.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

12451/08-46 Лист19-7085вих-19
Про звернення голови Любимівської сільської ради 
Коваленка І.О.

317
17.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12491/08-46 Лист05/4-2311-11
Про надання інформації щодо сплачених грошових 
коштів Стрелковим О.М.

318
19.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12497/08-46 Лист19-7115вих-19
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про пасажирські перевезення

319
18.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

12253/08-37 Лист2301.12-13649/2
Про погодження Плану роботи на 2020 рік

320
16.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

12249/08-46 Лист59/5/1-1268нт
Про передумови до загострення 
суспільно-політичної обстановки в сел. Відрадне

321
06.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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12250/08-46 Лист59/5/4-1269нт
Про проблемні питання електронних ЗМІ регіону

322
06.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12452/08-46 Лист59/3/2-1826нт
Про звернення гр. Новикова В.О. 

323
10.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12473/08-46 Лист59/20-5317нт
Про засідання Координайційної групи АТЦ при 
УСБУ в Запорізькій області 24.12.2019

324
18.12.2019від

№
від 20.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

12266/08-49 Лист808/3402/15/706
Про повістку-виклик до суду у справі за позовом 
Шлеї В.В.

325
10.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12384/08-49 Ухвала808/3402/15
Про ухвалу суду за позовом Шлеї В.В.

326
11.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

12429/08-33 Лист21-23/14855
Про заходи з безпеки рентгенорадіологічного 
обладнання

327
18.12.2019від

№
від 19.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

12368/08-31 Лист20700/5/99-99-2
Про заходи щодо припинення фактів незаконної 
реалізації паливно-мастильних матеріалів

328
17.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

12339/08-22 Лист3266/1/5.1-6
Про виконання ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування

329
16.12.2019від

№
від 17.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг
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12261/08-22 Лист13073/17.1.1/7-1
Про відкрите обговорення проєкту постанови 
НКРЕКП 20.12.2019 (м.Київ)

330
11.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12549/08-26 Лист13390/19/7-19
Про участь у засіданні з питання щодо схвалення 
Інвестиційної програми КП "Облводоканал" ЗОР 
24.12.2019 (м.Київ)

331
20.12.2019від

№
від 21.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Рахункова палата України

12252/08-20 Лист16-3354
Про надання матеріалів у сфері податкового та 
митного законодавства при наданні гуманітарної 
допомоги

332
11.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

12367/08-21 Лист10-16-22368
Про переліки об’єктів державного нерухомого 
майна, що може бути передано в оренду

333
16.12.2019від

№
від 18.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

12288/08-33 Лист23076/24-15-19
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про прискорення процесів трансформації закладів 
охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і 
високоспеціалізовану  медичному допомогу

334
13.12.2019від

№
від 16.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

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