
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.12.19 по 28.12.19

Ф21-КА

№
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(адресат)
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адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

12618/08-31 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Деп.ЖКГ)
Про дозвіл закупівлі послуг

1
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

12619/08-20 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Деп.ЖКГ)
Про надання дозволу на перерозподіл бюджетних 
коштів

2
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12653/08-42 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК
Про встановлення надбавки В.Захарчуку у грудні 
2019 року

3
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12655/08-42 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК
Про встановлення надбавки В.Мороко (та іншим) у 
грудні 2019 року

4
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12722/08-20 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (Департамент культури)
Про виділення коштів на заходи протипожежної 
безпеки

5
27.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12779/08-20 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про фінансування заходів Програми з підвищення 
рівня енергоефективності Зап. обл. на 2016-2020 
роки

6
28.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12795/08-20 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК
Про виділення додаткових коштів для 
фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7
28.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

12654/08-42 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ
Про встановлення надбавки С.Абдурахмановій (та 
іншим) у грудні 2019 року

8
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12678/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ
Про збільшення на 2020 рік обсягу асигнувань 
головному розпоряднику бюджетних коштів - 
Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації

9
26.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

12558/08-01 Закон України372-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
попереднє ув'язнення" щодо забезпечення 
безперешкодного доступу представників 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, 
взятих під варту

10
12.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12559/08-01 Закон України309-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
попереднє ув'язнення" щодо забезпечення 
безперешкодного доступу представників 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, 
взятих під варту

11
03.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12560/08-01 Закон України364-IX
Про внесення зміни до статті 1 Закону України 
"Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей"

12
12.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

2
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12561/08-01 Закон України348-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
добровільне об’єднання територіальних громад" 
щодо спрощення процедури затвердження 
перспективних планів формування територій 
громад Автономної Республіки Крим, областей

13
05.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

12562/08-01 Закон України321-IX
Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення досудового 
розслідування окремих категорій кримінальних 
правопорушень"

14
03.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12563/08-01 Закон України324-IX
Про верифікацію та моніторинг державних виплат

15
03.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12564/08-01 Постанова325-IX
Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 
році

16
03.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12565/08-01 Постанова365-IX
Про проведення у 2020 році весняної сесії 
Парламентської асамблеї Організації 
Північноатлантичного договору

17
12.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

12581/08-08 Депутатське звернення04-14/12-601/7(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про виконання Рішення "Про збереження і 
розвиток закладів культурно-мистецької сфери в 
умовах децентралізації"

18
19.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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12706/08-08 Лист04-23/11-1421
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ...
Про звернення депутата Павлівської ОТГ Линник 
О.О. щодо корупційних діянь сільського голови

19
23.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Народні депутати України

12590/08-08 Депутатське зверненняб/н
НДУ КРЯЧКО М.В. ТА ІНШІ
Про надання пропозицій щодо впровадження 
адміністративно-територіальної реформи

20
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12636/08-08 Депутатське звернення01-120
НДУ П.МЕЛЬНИК
Про виділення коштів на створення інтерактивного 
кабінету у КЗ "Чорноземненська ЗОШ"

21
20.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12637/08-08 Депутатське звернення01-119
НДУ П.МЕЛЬНИК
Про виділення коштів краєзнавчому музею 
м.Токмак

22
20.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ 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

12763/08-15 Лист7209.2/19/28.1
Про соціальну підтримку внутрішньо переміщених 
осіб

23
23.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

12585/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-570
ПРИВАТБАНК
Про надання земельної ділянки в оренду

24
18.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Громадські об'єднання
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№
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Джерело  інформації 
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12719/08-20 Лист01/294
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНА"
Про забезпечення фінансування товариства

25
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

12670/08-41 Лист475
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА GIZ
Про співробітництво

26
18.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

12580/08-40 Листб/н
ГР. ЧЕРНИШОВ А.В.
Про внесення змін до договору оренди водного 
об'єкту

27
19.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12793/08-40 Листб/н
КУХАЛАШВІЛІ В.Г.
Про продовження договору оренди земельної 
ділянки

28
28.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

12583/08-41 Лист1-2290-Л
ДП "ДЕРЖАВНИЙ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР 
МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНІХ ТОВАРНИХ 
РИНКІВ"
Про співпрацю

29
12.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12592/08-49 Листб/н
ОСТРИК С.Ю.
Про перегляд рішення Господарського суду 
Запорізької області від 01.10.2019 № 908/1727/19 за 
заявою ТОВ "Анхель Альянс"

30
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

5



№
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12595/08-49 Листб/н
ОСТРИК С.Ю.
Про перегляд судового рішення за заявою ТОВ 
"Анхель Альянс"

31
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12597/08-49 Листб/н
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У 
МІСТІ МЕЛІТОПОЛЬ
Про відзив на апеляційну скаргу депутата ЗОР 
Гришина Я.В. на рішення Запорізького окружного 
адміністративного суду  від 01.10.2019 у справі № 
280/1134/19

32
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12690/08-28 Лист35-808
ДЕСНЯВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Про переоформлення посвідчення Авраменко О.О.

33
19.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12691/08-32 Лист799
ПАТ "ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ"
Про пропозицію сучасної продукції для закладів 
освіти

34
19.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

12694/08-34 Лист442
ФЕДЕРАЦІЯ ТЕНІСУ УКРАЇНИ
Про проведення матчу Кубку Девіса 6-7.03.2020 
(м.Запоріжжя)

35
20.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12698/08-19 Лист409/16
ПРОЕКТ "ПРОМІС"
Про проведення круглого столу "Розвиток 
Професійного курсу з підвищення кваліфікації з 
місцевого економічного розвитку" 23-24.01.2020 
(м.Київ)

36
23.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12721/08-41 Лист26/12/19
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
"ЄВРО-РЕЙТИНГ"
Про результати оновлення рейтингу інвестиційної 
ефективності

37
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

12744/08-25 Лист503/5/10732
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНА ТА РЕСУРСІВ
Про завершення будівництва двох під'їздів 
житлового будинку по проспекту 50-річчя 
Перемоги, 15 у м.Мелітополі

38
19.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12747/08-19 Лист391/2
ПРОЕКТ "ПРОМІС"
Про проведення тренінгу "Підготовка проектів на 
конкурс для отримання коштів секторальної 
бюджетної підтримки ЄС та ДФРР" 22-23.01.2020 
(м.Київ)

39
06.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12753/08-49 Лист326/1062/16-а
СТАРУН С.М.
Про нормативне та документальне обгрунтування 
позовних вимог

40
25.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12767/08-33 Лист28
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БРАТСТВО ОУН-УПА
Про фінансування Центру реабілітації ветеранів 
ОУН-УПА "Говерла"

41
12.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12768/08-19 Лист411
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення Круглого столу фахівців з 
регіонального та місцевого економічного розвитку 
Запорізької області 21.01.2020

42
27.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12769/08-23 Лист193
УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА АСОЦІАЦІЯ
Про проведення Другого Аграрного Форуму 
"Елеватор-2020" 24.01.2019 (м.Київ)

43
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

12771/08-41 Листб/н
КЛУБ ЮНЕСКО ПІРЕІ І ОСТРОВІВ
Про співробітництво

44
28.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12787/08-38 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ "ГУБЕРНАТОР"
Про співпрацю

45
27.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Промисловість, паливно-енергетичний комплекс, транспорт і 
зв'язок

12693/08-22 Листб/н
ДП "МЗ"ГІДРОМАШ"
Про план розвитку підприємства

46
26.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Суди

12555/08-49 Ухвала910/15585/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду за позовом ВП "Запорізька АЕС"

47
16.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12599/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про повернення земельних ділянок за позовом 
Енергодарської місцевої прокуратури до ЗОДА

48
17.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12600/08-49 Лист335/11295/19
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду

49
18.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12601/08-49 Ухвала910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Агротіс"

50
13.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12615/08-49 Лист160/1862/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду по справі ПАТ "Розівський 
елеватор"

51
29.11.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
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12789/08-49 Ухвала910/8271/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про відкриття апеляційного провадження по справі 
за позовом ДП "НАЕК "Енергоатом"

52
09.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

12557/08-06 Доручення47255/0/1-19
(О. Гончарук) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради щодо недопущення 
заборгованості із виплати заробітної плати 
педагогічним та медичним працівникам

53
21.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12567/08-17 Лист31209/0/2-19
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо 
виконання Протокольного рішення засідання Ради 
у справах осіб з інвалідністю при Кабінеті 
Міністрів України від 27 червня 2019 року № 1

54
21.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12568/08-17 Лист31225/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення ПрАТ 
"Запоріжбудмаш" щодо можливих неправомірних 
дій посадових осіб КП "Водоканал"

55
21.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12607/08-06 Доручення46800/1/1-19
(О. Гончарук) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м.Києва 20-21.12.2019

56
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12622/08-06 Доручення40948/1/1-19
(О. Гончарук) Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення 
порядку надання адміністративних послуг у сфері 
будівництва та створення Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва

57
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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12623/08-17 Лист31340/0/2-19
(Д. Улютін) Про звернення депутатів міської ради 
щодо незгоди з відкриттям вільного ринку земель 
сільськогосподарського призначення в Україні, 
щодо реформування галузі охорони здоров'я, щодо 
недопущення закриття відділу соціального захисту 
населення у м.Дніпрорудне

58
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12624/08-06 Доручення45860/1/1-19
(О. Гончарук) Про результати аналізу виконання 
закону про Державний бюджет України на 2019 рік 
у січні - вересні

59
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12626/08-03 Постанова1068
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 листопада 2015 р. № 1068

60
11.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

12627/08-03 Постанова1070
Деякі питання здійснення розпорядниками 
(одержувачами) бюджетних коштів попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 
бюджетні кошти

61
04.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12628/08-03 Постанова1074
Деякі питання створення госпітальних округів

62
27.11.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12642/08-06 Доручення46460/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ ШЕВЧЕНКО Є.В.
Про звернення гр. Головань Л.В. щодо руйнування 
несучої стіни у будинку за адресою: м.Запоріжжя, 
вул. Патріотична, буд.58 Б

63
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12643/08-06 Доручення46658/1/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про виконання  Рішення "Про збереження і 
розвиток закладів культурно-мистецької сфери в 
умовах децентралізації"

64
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10
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12644/08-06 Доручення45326/1/1-19
(О. Гончарук) Про результати проведення 
Координаційної ради з питань реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей

65
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12645/08-06 Доручення46169/1/1-19
(О. Гончарук) Про результати державного 
фінансового аудиту виконання бюджетної 
програми КПКВК 2511180 "Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, 
та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа"

66
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12646/08-06 Доручення47185/1/1-19
(О. Гончарук) Про перерозподіл та розподіл 
видатків державного бюджету на придбання житла 
для дітей-сиріт та сімей загиблих під час АТО

67
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12647/08-06 Доручення45727/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про сприяння справедливому перерозподілу 
субвенції на соціально-економічний розвиток між 
територіями

68
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12648/08-17 Лист31409/0/2-19
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради стосовно проблемних питань 
впровадження медичної реформи

69
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12649/08-17 Лист31450/0/2-19
(Д. Улютін) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо збільшення обсягу додаткової 
дотації на здійснення видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я

70
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12664/08-06 Доручення47581/0/1-19
(О. Гончарук) Про розвиток річкового та 
повітряного транспорту України

71
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12668/08-06 Доручення31269/80/1-19
(О. Гончарук) Про перевірку діяльності місцевих 
держадміністрацій у 2020 році

72
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12673/08-03 Розпорядження1335-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Національної стратегії реформування системи 
юстиції щодо дітей на період до 2023 року 

73
27.11.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12675/08-06 Лист46239/1/1-19
(О. Гончарук) Про відзначення пам'ятних дат і 
ювілеїв у 2020 році

74
26.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12677/08-03 Розпорядження1334-р
Про внесення змін до розпоряджень Кабінету 
Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 673 і 
від 24 квітня 2013 р. № 265

75
11.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12713/08-06 Доручення48119/0/1-19
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
27.12.2019

76
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12724/08-03 Постанова1082
Деякі питання нарахування (визначення) плати за 
теплову енергію та послуги з централізованого 
опалення, централізованого постачання гарячої 
води для споживачів у зв’язку із зміною ціни 
природного газу 

77
24.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12770/08-06 Доручення48354/0/1-19
(О. Гончарук) За результатами наради під 
головуванням Прем'єр-міністра України 27 грудня 
2019 року щодо здійснення перерахунків за теплову 
енергію (та інше)

78
27.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12774/08-03 Постанова1113
Про запровадження експериментального проекту 
щодо спрощення процесу перевірки факту оплати 
адміністративних та інших послуг з використанням 
програмного продукту "check"

79
24.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12775/08-03 Розпорядження1356-р
Про внесення зміни до пункту 3 розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. 
N 879

80
24.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12776/08-17 Лист31881/0/2-19
(Д. Улютін) Про боротьбу з нелегальним обігом і 
роздрібною торгівлею пальним

81
27.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

12785/08-06 Доручення47580/1/1-19
(О. Гончарук) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 24.12.2019

82
27.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

12692/08-24 Лист22/8-4759-19
Про надання інформації щодо житлової площі для 
ветеранів АТО/ООС та внутрішньо переміщених 
осіб

83
26.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

12674/08-39 Лист1.9-14.2-16265
Про надання інформації щодо територій та об'єктів 
ПЗФ загальнодержавного та місцевого значення в 
акваторії Чорного та Азовського морів

84
24.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12731/08-39 Лист1.9-14.2-16429
Про облік територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду

85
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12750/08-49 Лист1.1-17-15979
Про заперечення по справі ПАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

86
21.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

12726/08-34 Лист9305/3.2
Про надання підтримки у реалізації програми 
«Відкривай Україну»

87
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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12709/08-32 Лист1/9-792
Про недолікив організації гри "Сокіл" ("Джура")

88
24.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

12569/08-26 Лист7/9.1.1/20590-19
Про врегулювання питання застосування лімітних 
дросельних діафрагм

89
21.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12661/08-24 Лист7/9.3.2/20757-19
Про надання інформації щодо наявного житлового 
фонду соціального призначення

90
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

12662/08-30 Лист7/34.1/20753-19
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Методики формування 
спроможних територіальних громад"

91
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

12701/08-19 Лист7/36.2/20472-19
Про виконання рекомендацій, визначених 
протокольним рішенням шостого засідання Ради 
регіонального розвитку від 24.10.2017

92
19.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12712/08-19 Лист7/19.2/20870-19
Про розподіл коштів державного фонду 
регіонального розвитку на 2020 рік

93
24.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12714/08-41 Лист8/36.2/5955-19
Про реалізацію рекомендацій парламентських 
слухань з питань транскордонного співробітництва

94
19.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12716/08-26 Лист7/10.1/20934-19
Про формування рахунків за теплову енергію

95
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12757/08-20 Лист7/19.3/21015-19
Про використання в роботі наказів Мінрегіону 
щодо надання субвенції на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

96
27.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

12631/08-40 Лист2851-06/55762-0
Про проведення національного земельного 
селектору 26.12.2019 

97
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12772/08-41 Лист4602-05/56723-0
Про співробітництво з пакистанською компанією 
Octrax Global Company

98
27.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

12572/08-28 Лист22072/2/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

99
20.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12573/08-28 Лист22163/0/2-19/51
Про надання інформації щодо виконання заходів з 
реалізації Стратегії подолання бідності 

100
20.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12574/08-28 Лист22068/0/2-19/53
Про виконання плану заходів щодо реалізації 
положень Генеральної угоди про регулювання 
основних принципів і норм реалізації 
соціально-економічної політики і трудових 
відносин в Україні на 2019-2021 роки"

101
20.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12613/08-28 Лист22245/0/2-19/39
Про надання інформації щодо звітності 
отримувачів гуманітарної допомоги 

102
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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12614/08-42 Лист22224/4/2-19/57
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Положення про конкурсну комісію, 
умови та порядок проведення конкурсу на зайняття 
посади керівника надавача соціальних послуг 
державного / комунального сектору"

103
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12629/08-28 Лист22231/0/2-19/61
Про проведення заходів в осінньо-зимовий період, 
зокрема серед громадян похилого віку

104
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12676/08-42 Лист22400/0/2-19/56
Про недопущення скорочення працівників 
управлінь соціального захисту населення

105
24.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12725/08-28 Лист4775/0/5-19/61
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про розгляд листа Павловської О.О. щодо права на 
пільги за житлово-комунальні послуги 

106
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12758/08-28 Лист22497/0/2-19/57
Про рекомендації щодо надання інформації 
надавачів соціальних послуг

107
27.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12773/08-28 Лист22516/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

108
27.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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

12641/08-28 Лист4787/06/07.4-19
Про надання інформації щодо потреби у грошовій 
компенсації членам сімей загиблих та особам з 
інвалідністю І-ІІ групи

109
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

16



№
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

12570/08-20 Лист05120-13-6/3433
Про проведення робочої наради "Місцеве 
самоврядування та реформа міжбюджетних 
відносин" 24.01.2020 (м.Київ)

110
21.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12660/08-20 Лист04120-15-2/3452
Про забезпечення виконання державного бюджету 
на 2020 рік

111
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12745/08-20 Лист33010-07-6/3509
Про питання звітування з внутрішнього контролю

112
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

12652/08-43 Лист01/03-28/03660
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Попазовій Н.М. та Шамрай Н.М.

113
21.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

12780/08-50 Лист09/03-19/03707
Про зняття з контролю документів 

114
26.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

12688/08-26 Лист03-01-19/2912
Про будівництво каналізаційної мережі для КЗ 
"Василівський історико-архітектурний 
музей-заповідниу "Садиба Попова" ЗОР

115
23.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Приморська міська рада

12751/08-49 Лист01-44/2920
Про відгук по справі за позовом Старуна С.М.

116
06.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

12635/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР Я.КРИЛЬ
Про погодження фінансування заходу за рахунок 
коштів обласного бюджету

117
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12761/08-08 Депутатське звернення237-19
ДОР С. КАЛЬЦЕВ 
Про виділення коштів на ремонт автомобільних 
доріг загального користування

118
27.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12786/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про надання інформації щодо бюджетних запитів

119
27.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12796/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про надання інформації щодо рахунків на оплату 
видатків з обласного бюджету

120
28.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

12596/08-49 Лист2229/01-17
Про відзив на апеляційну скаргу депутата ЗОР 
Гришина Я.В. на рішення Запорізького окружного 
адміністративного суду від 01.10.2019 у справі № 
280/1134/19

121
20.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12603/08-54 Лист5947/01-13
Про надання інформації щодо видатків для КЗ 
"Кам'янсько-Дніпровська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат" ЗОР

122
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова
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12604/08-54 Лист5577/01-11
ДОР БУРЯК О.М.
Про виділення коштів на завершення будівельних 
робіт КЗ "Мелітопольський онкологічний 
диспансер" ЗОР

123
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12605/08-54 Лист5485/01-11
ДОР СТУЛЕНЬ Т.В.
Про забезпечення витратними матеріалами для 
лікування хворих методом гемодіалізу

124
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12608/08-54 Лист5769/01-11
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопровідних мереж в смт.Приазовське 

125
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12609/08-54 Лист5920/01-11
НОВОУСПЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
 Про перерозподіл коштів додаткової дотації на 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я

126
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12610/08-54 Лист5626/01-11
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МОЛОДІ
Про виділення коштів на комунальній установі  на 
2020 рік.

127
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12611/08-54 Лист5813/01-11
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про виділення коштів на поліпшення житлових 
умов працівників прокуратури

128
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12665/08-54 Лист6014/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на поточні та капітальні 
видатки

129
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12666/08-54 Лист5658/01-11
ГО "УКРАЇНСЬКА ЛІГА РОЗВИТКУ 
ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ"
Про розробку обласної цільової програми щодо 
надання паліативно-хоспісної допомоги та 
передбачення відповідного фінансування

130
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12667/08-54 Лист5951/01-21
НДУ М. НІКІТІНА
Про виділення коштів на потреби НП "Запорізька 
центральна районна лікарня" Запорізької районної 
ради

131
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12679/08-54 Лист6035/01-26
Про включення до порядку денного чергової сесії 
обласної ради проєкту рішення "Про надання 
мисливських угідь у користування для ведення 
мисливського господарства С(Ф)Г "Віктор"

132
23.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12718/08-54 Лист6023/01-11
Про перезарядку гамма-терапевтичного апарату 
"Рокус-М"

133
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12739/08-54 Лист5699/01-27
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про перетворення комунальних закладів охорони 
здоров'я в комунальні некомерційні підприємства

134
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12740/08-54 Лист5987/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ 
СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ" ЗОР
Про виділення коштів на заходи з протипожежної 
безпеки

135
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12741/08-54 Лист6024/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР №1"
Про виділення коштів для реконструкції системи 
газопостачання

136
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12764/08-54 Лист01-26/1150
Про виділення коштів КЗ "Запорізька обласна 
універсальна наукова бібліотека" ЗОР

137
27.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12765/08-54 Лист5535/01-11
ГО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про забезпечення медикаментами пацієнтів на 
хронічну ниркову недостатність методом 
гемодіалізу

138
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12777/08-54 Лист5988/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ
Про фінансування КЗ "ЗОІППО" ЗОР

139
27.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12784/08-54 Лист6119/01-21
НДУ П.МЕЛЬНИК
Про створення інтерактивного кабінету в КЗ 
"Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ ступенів" Якимівської 
селищної ради

140
27.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

12684/08-08 Депутатське звернення520
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
19.12.2019

141
23.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12707/08-08 Лист521
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії з питань 
бюджету

142
24.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"
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12711/08-22 Лист69007-Сл-15698-
Про проведення робіт з відновлення 
газопостачання

143
26.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

12584/08-22 Лист001-064/21297
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК"  за 
електроенергію

144
21.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12742/08-22 Лист001-064/21415
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

145
24.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

12788/08-40 Лист11/2075776
Про надання інформації щодо дозволу на 
складання проекту землеустрою

146
27.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12792/08-40 Лист11/2075801
Про направлення копій документів для отримання 
дозволу на складання проекту землеустрою

147
27.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

12556/08-49 Лист910/1956/18
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції 21.01.2020

148
20.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12575/08-26 Лист186
ТОВ "АГРОФІРМА "НИВА"
Про надання інформації щодо постачальника води

149
21.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12587/08-39 Лист
ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"
Про скаргу щодо корупції та зловживання в сфері 
охорони довкілля

150
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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12702/08-39 Лист873
ПАТ "ІНСТИТУТ ТИТАНУ"
Про презентацію системи моніторингу 
атмосферного повітря

151
26.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12746/08-40 Лист426
ТОВ "УКРАЇНА"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

152
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12749/08-49 Лист908/3361/19
ТОВ "ТОКМАЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про позовну заяву щодо визнання поновленим 
договору оренди земельної ділянки

153
23.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

12577/08-37 Лист20
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про участь у заходах, присвячених 40-й річниці 
початку введення військ колишнього СРСР в 
Афганістан 25.12.2019

154
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12612/08-23 Лист19810/3-19/34
ТОВ "НІБУЛОН"
Про переорієнтування вантажопотоків з 
автомобільного на водний транспорт

155
20.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

12616/08-44 Лист16/2019
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про погодження на призначення Блинова В.П.

156
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

12669/08-50 Лист1240/13-01
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про запрошення на захід щодо відкриття водного 
сполучення між Азовським морем та лиманом 
(27.12.2019)

157
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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12689/08-43 Лист25
АСОЦІАЦІЯ ПОШУКОВИХ ЗАГОНІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про нагородження Конька О.В.

158
23.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12695/08-39 Лист11
ТОВ "ІНТЕХПРОМ"
Про застосування принципу мовчазної згоди щодо 
дозволу на викиди в атмосферу 

159
24.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12696/08-40 Лист118
КП "БЛАГОУСТРІЙ " ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

160
20.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12704/08-40 Лист100
ТОВ ФІРМА "МЕТА"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

161
23.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12705/08-40 Лист1339/01-Юр
ТОВ " ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про встановлення розміру орендної плати за землю

162
20.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12717/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 02.01.2020

163
27.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

КП "Автогосподарство" ЗОР

12621/08-22 Лист478
Про послуги з перевезення голови ЗОДА

164
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР
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12657/08-20 Лист02/1946
Про фінансування розробки проектно-кошторисної 
документації та виконання будівельно-монтажних 
робіт на аварійних ділянках у 2020 році

165
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

12703/08-40 Лист5
ГО "СУЧАСНІ МИСЛИВЦІ 2018"
Про погодження надання у користування 
мисливських угідь

166
26.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

12656/08-22 Лист2674
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погодження відкоригованих питомих норм 
витрат електроенергії

167
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

12554/08-49 Лист5612/19-Вих
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду щодо визнання свідоцтва 
про право на спадщину недійсним в частині та 
повернення земельної ділянки

168
18.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12748/08-49 Лист336/2593/19/2/33
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про копію ухвали суду про затвердження мирової 
угоди

169
13.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12752/08-49 Лист335/10080/15-ц
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про копію ухвали суду по справі Лисенка О.В.

170
21.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12790/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 23.01.2020

171
24.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Установи культури

12602/08-22 Лист01-05/296
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ 
ЗАПОВІДНИК "КАМ'ЯНА МОГИЛА"
Про визначення балансоутримувача автомобільної 
дороги

172
17.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

12710/08-43 Лист1101
КУ "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ" ЗОР
Про нагородження Авраменко Н.В.

173
23.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

12625/08-16 Лист04-01/3409
(С. Трофімов) Про участь у засіданні Ради розвитку 
громад та територій 24.12.2019 (м.Київ)

174
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Президент України

12566/08-02 Розпорядження560/2019-рп
Про призначення В.Попюка головою Чернігівської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області

175
19.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12683/08-02 Указ933/2019
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня енергетика

176
21.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12736/08-02 Указ948/2019
Про невідкладні заходи щодо запобігання 
пожежній небезпеці в Україні

177
24.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав людей з 
інвалідністю
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12732/08-16 Лист15/2-01/119
ГО "ЄДНІСТЬ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ"
Про стан будівництва басейну на території 
Хортицької національної навчально-реабілітаційної 
академії

178
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

12762/08-42 Лист01-39/1252
Про формування структури Василівської 
райдержадміністрації

179
24.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

12685/08-45 Лист01-31/546
Про обстеження виборчої дільниці

180
20.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

12756/08-42 Лист02-57/132-к
Про погодження переведення Берегович І.В.

181
27.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

12708/08-42 Лист02-39/0546
Про погодження звільнення Спасської І.М.

182
20.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

12743/08-20 Лист1930/02-36
Про співфінансування на придбання шкільних 
автобусів

183
24.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

12576/08-42 Лист01-24/676
Про погодження переведення Дашко В.В.

184
20.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

12658/08-20 Лист01-20/1181
Про виділення додаткових коштів на заробітну 
плату працівникам КП "Приморська ЦРЛ"

185
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Чернігівська райдержадміністрація

12579/08-42 Лист01-11/0112
Про погодження звільнення Степаненко Н.М.

186
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12760/08-40 Лист1802/01-11
Про направлення Резолюції щодо пікету проти 
продажу землі

187
23.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Вільнянська райрада

12697/08-08 Депутатське звернення107
ДЕПУТАТ ЗАЙЦЕВ О.М.
Про надання інформації щодо голови Вільнянської 
РДА Грянистого В.І. 

188
24.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Гуляйпільська райрада

12687/08-20 Лист422/01-22
Про виділення коштів на придбання 
рентгенівського діагностичного комплексу для 
КНП "Гуляйпільська ЦРЛ"

189
23.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райрада

12686/08-32 Лист01-24/165
Про необхідність придбання шкільних автобусів 

190
24.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

12700/08-08 Депутатське звернення01-24/171
Про реформу системи 
адміністративно-територіального устрою 
субрегіонального рівня в Запорізькій області

191
26.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

12715/08-08 Рішення18
Про механізм розподілу додаткової дотації на 
здійснення переданих з державного бюджету 
видатків на утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я

192
20.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12582/08-20 Лист03.1-10/3061
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі КЗ 
"Підгірненська ЗОШ І-ІІ ст."

193
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12586/08-26 Лист250/01.11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про вдячність за допомогу у вирішенні соціально 
значимих питань громади

194
19.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12588/08-20 Лист251/01.11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про висловлення подяки за вирішення соціально 
значимих питань

195
19.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12617/08-30 Лист2205/04
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про  утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо об'єднання територіальної 
громади

196
21.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

12766/08-22 Лист01-48/3615
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про відновлення роботи пункту габаритно-вагового 
контролю транспортних засобів

197
23.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

12663/08-20 Доповідна запискаб/н
Про затвердження операційного плану діяльності 
та його оприлюднення на офіційному веб-сайті 
облдержадміністрації

198
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12672/08-20 Доповідна записка57д/04-01
Про перегляд розміру розподілених асигнувань з 
оплати праці для Відділу внутрішнього аудиту 
облдержадміністрації на 2020 рік

199
26.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12794/08-20 Доповідна записка58д/04-01
Про результати проведеного планового 
внутрішнього аудиту ефективності в Управлінні 
зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності ЗОДА

200
28.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку

12720/08-20 Доповідна запискаб/н
Про забезпечення контролю здійснення оплат 
державних програм у сфері агропромислового 
комплексу наприкінці 2019 бюджетного року через 
ГУ Держказначейства у Запорізькій області

201
27.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент капітального будівництва

12630/08-42 Лист07/2140
Про надання матеріальної допомоги Гафарову А.Ф.

202
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

12632/08-20 Лист07.3-08/9700
Про направлення розпоряджень про відновлення 
операцій з бюджетними коштами

203
21.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

12638/08-46 Лист350ап/55/107/03-
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо Кокшарової Г.О., 
Хорощак О.В., Добровольської І.О.

204
19.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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12639/08-46 Лист296ап/55/107/01-
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо Котової К.В.

205
17.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12671/08-46 Лист418-313/5/6-201
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо звернень осіб, які 
відпочивали під час літньої оздоровчої компанії 
2019 у ДЗОВ "Лазурні Далі" смт. Кирилівка

206
21.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

12553/08-49 Ухвала908/2630/13
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Ріск"

207
18.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області

12778/08-33 Лист166/01-26.1-19
Про затвердження Плану роботи на 2020 рік

208
26.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

12551/08-49 Лист22-ц/807/4091/1
Про копію ухвали суду за апеляційною скаргою 
ТОВ "Громадсько-політичний портал "Акцент"

209
17.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

12633/08-48 Лист2555
Про внесення змін до обласної програми

210
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12634/08-48 Лист2541
Про  обласну цільову програму "Призовна 
дільниця" на 2020-2024 роки

211
20.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12640/08-48 Лист2553
Про видання розпорядження щодо стану 
військового обліку

212
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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12738/08-48 Лист510/пр
Про проведення призову на військову строкову 
службу у жовтні-грудні 2019 року

213
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

12598/08-49 Ухвала280/5406/19/596
Про зупинення провадження у справі за позовом 
Гордієнка В.В. до ЗОДА

214
19.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12791/08-49 Лист280/5966/19/606
Про копію ухвали суду по справі Управління 
поліції охорони в Запорізькій області

215
24.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

12589/08-46 Лист04-11-13/8890
СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
Про внесення змін до обласної програми

216
11.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12591/08-46 Лист6-2/6715вих.19
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про внесення змін до обласної програми

217
04.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12682/08-46 Лист31/8-6158
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про внесення змін до обласної програми

218
24.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12699/08-46 Лист8590/60-6/2019
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, які здійснюють операції з 
металобрухтом

219
24.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

12594/08-49 Лист35-2367вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про перегляд рішення Господарського суду 
Запорізької області за заявою ТОВ "Анхель 
Альянс" 

220
20.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Прокуратура Запорізької області

12552/08-49 Лист05/2-2199-19
Про відзив на апеляційну скаргу за позовом ДОР 
Гришина Я.В.

221
18.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12593/08-49 Лист35-2366вих19
Про перегляд рішення Господарського суду 
Запорізької області від 01.10.2019 № 908/1727/19 за 
заявою ТОВ "Анхель Альянс"

222
20.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12681/08-46 Лист05/4-1757-18
Про надання інформації щодо стягнення коштів з 
ТОВ "ТД "Главмаш"

223
19.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

12781/08-40 ЛистН-21/759
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі

224
11.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12782/08-40 ЛистН-НГ-21/812
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі

225
16.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

12737/08-46 Лист59/3/2-1847нт
Про надання інформації стосовно Любицького О.О. 
(та інші)

226
16.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

12680/08-45 Лист21-28-9006
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

227
23.12.2019від

№
від 26.12.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

12733/08-45 Лист21-28-9021
Про підписання проєктів договорів на постачання 
обладнання

228
24.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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12734/08-07 Постанова1988
Про надання доступу до бази даних Державного 
реєстру виборців відділу ведення Державного 
реєстру виборців, утвореному Балтською міською 
радою Одеської області

229
24.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

12735/08-07 Постанова1989
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

230
24.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

12783/08-48 Лист0.22-12937/0/6-1
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до деяких постанов КМУ з питань 
прикордонного режиму"

231
26.12.2019від

№
від 28.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Державна інспекція України з питань захисту прав 
споживачів

12755/08-32 Лист12.1-3/1/8731
Про організацію харчування у закладах освіти

232
27.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

12571/08-21 Лист9426/0/20-19
Про здійснення державної регуляторної політики 
органами виконавчої влади

233
20.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

12754/08-29 Лист16-18978/161
Про затвердження Організаційно-методичних 
вказівок з підготовки населення до дій у 
надзвичайних ситуаціях на 2020-2021 роки

234
27.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України
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12606/08-20 Лист3339/1/6.1-5
Про розподіл субвенції за напрямами на 2020 рік

235
21.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

12650/08-22 Лист137-14/17/5-19
Про надання інформації щодо виробництва енергії 
об'єктами відновлюваної енергетики та 
альтернативних видів палива у 2019 році

236
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12727/08-22 Лист138-14/18/5-19
Про надання інформації щодо встановлених 
органами місцевого самоврядування протягом 
жовтня-грудня 2019 року  тарифів на теплову 
енергію

237
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12759/08-22 Лист139-14/17/5-19
Про надання інформації щодо виробництва 
електричної та теплової енергії

238
27.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

12723/08-38 Лист4831/27/15
Про зняття документів з контролю, як таких, що 
втратили чинність, стосовно висвітлення питань 
державного значення виключно в комунальних 
засобах масової інформації

239
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

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

12578/08-22 Лист13503/17.1.1/7-1
Про участь у засіданні з питання щодо внесення 
змін до Інвестиційної програми НЕК "Укренерго" 
24.12.2019 (м.Київ)

240
23.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12620/08-26 Лист13022/18.4.1/7-1
Про здійснення заходів державного регулювання 
діяльності ТОВ "Альтернативні Енергоресурси" у 
сфері теплопостачання

241
10.12.2019від

№
від 23.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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Національне агентство з питань запобігання корупції

12729/08-47 Лист34-04/85904/19
Про надання інформації відносно голови 
облдержадміністрації

242
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

12651/08-42 Лист123/30/22-19
Про надання інформації щодо використання 
міжнародної технічної допомоги для підвищення 
кваліфікації держслужбовців

243
23.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12728/08-42 Лист126/08.01./22-19
Щодо навчання у рамках програми MATRA з 
питань верховенства права (мм. Гаага та Лейден, 
Нідерланди)

244
26.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Національний банк України

12730/08-40 Лист61-0016/67614
Про добровільну відмову від права постійного 
користування земельними ділянками

245
24.12.2019від

№
від 27.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

12659/08-33 Лист23291/5-15-19
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо реєстрації закладів 
охорони здоров`я, які не зареєстровані в 
електронній системі охорони здоров`я

246
24.12.2019від

№
від 24.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

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