
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.01.20 по 11.01.20

Ф21-КА

№
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Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

00209/08-42 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (Департамент охорони здоров'я)
Про погодження відрядження та покладання 
обов'язків директора Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації

1
09.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00233/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про фінансово-економічний стан ДП "Бердянський 
морський торговельний порт"

2
10.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00255/08-29 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент цивільного захисту)
Про підготовку проекту "Програми з організації 
рятування людей на водних об'єктах Запорізької 
області на 2020-2024 роки"

3
11.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

00001/08-01 Закон України323-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом 
України та Урядом Сполучених Штатів Америки 
для поліпшення виконання податкових правил й 
застосування положень Закону США "Про 
податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA))

4
03.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00002/08-01 Закон України157-IX
Про оренду державного та комунального майна

5
03.10.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00003/08-01 Закон України313-IX
Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про 
деякі питання ввезення на митну територію 
України та проведення першої державної реєстрації 
транспортних засобів" щодо міжнародних 
екологічних вимог для деяких транспортних 
засобів

6
03.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00004/08-01 Закон України330-IX
Про внесення змін до Закону України "Про ринок 
електричної енергії"

7
04.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00005/08-01 Закон України341-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо формування державної політики у 
сфері праці, трудових відносин, зайнятості 
населення та трудової міграції

8
05.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00006/08-01 Закон України354-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо ліквідації корупційної схеми у сфері 
реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів 
нерухомості та прозорості реалізації майна

9
05.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00007/08-01 Закон України371-IX
Про внесення зміни до Закону України "Про 
тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції" щодо особливостей 
оформлення документів, що посвідчують особу та 
підтверджують громадянство України

10
12.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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00008/08-01 Закон України329-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо надання статусу та соціальних 
гарантій окремим особам із числа учасників 
антитерористичної операції

11
04.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00009/08-01 Закон України370-IX
Про внесення змін до статті 61 Закону України 
"Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні"

12
12.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00010/08-01 Закон України345-IX
Про ратифікацію Угоди у формі обміну листами 
між Україною та Європейським Союзом про 
внесення змін до торговельних преференцій щодо 
м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, 
передбачених Угодою про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони

13
05.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00011/08-01 Закон України319-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо питання сумісництва працівників 
патронатної служби Верховної Ради України

14
03.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00012/08-01 Закон України344-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо створення сприятливих умов для діяльності 
підприємств та організацій, заснованих 
громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю

15
05.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00013/08-01 Закон України346-IX
Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект 
"Розширення харківського метрополітену" (Проект 
"Подовження третьої лінії метрополітену у місті 
Харків") між Україною та Європейським 
інвестиційним банком

16
05.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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00014/08-01 Закон України367-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо зменшення тиску на бізнес з боку 
органів ринкового нагляду

17
12.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00015/08-01 Закон України305-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення діяльності Державного бюро 
розслідувань

18
03.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00016/08-01 Закон України377-IX
Про засади моніторингу, звітності та верифікації 
викидів парникових газів

19
12.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00017/08-01 Закон України322-IX
Про внесення змін до деяких законів України у 
зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України 
та Урядом Сполучених Штатів Америки для 
поліпшення виконання податкових правил й 
застосування положень Закону США "Про 
податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)

20
03.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00018/08-01 Закон України376-IX
Про регулювання господарської діяльності з 
озоноруйнівними речовинами та фторованими 
парниковими газами

21
12.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00096/08-01 Закон України396-IX
ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

22
19.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00097/08-01 Постанова406-IX
Про визначення представника Верховної Ради 
України до складу конкурсної комісії для 
визначення складу наглядової ради приватного 
акціонерного товариства "Експортно-кредитне 
агентство"

23
19.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00098/08-01 Постанова426-IX
Про затвердження Голови та складу Національної 
комісії з радіаційного захисту населення України

24
20.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

00099/08-01 Постанова407-IX
Про визначення представника Верховної Ради 
України до складу конкурсної комісії для 
визначення складу наглядової ради приватного 
акціонерного товариства "Експортно-кредитне 
агентство"

25
19.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00100/08-01 Закон України425-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
у зв’язку із вдосконаленням процедури проведення 
фінансової реструктуризації та щодо 
вдосконалення оподаткування операцій 
фінансового лізингу

26
20.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00101/08-01 Закон України388-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України з метою приведення у відповідність із 
Законом України "Про внесення змін до статті 80 
Конституції України щодо недоторканності 
народних депутатів України"

27
18.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00102/08-01 Закон України391-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законодавчих актів України щодо 
покращення адміністрування акцизного податку

28
18.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00103/08-01 Закон України394-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення конституційних 
принципів у сферах енергетики та комунальних 
послуг

29
19.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00104/08-01 Закон України402-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення законодавства про 
видобуток бурштину та інших корисних копалин

30
19.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

5
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00105/08-01 Закон України418-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, що регулюють питання трансплантації 
анатомічних матеріалів людині

31
20.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00106/08-01 Закон України430-IX
Про внесення зміни до статті 6 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" щодо забезпечення прав 
військовослужбовців Військово-Морських Сил та 
Повітряних Сил Збройних Сил України на 
отримання статусу учасника бойових дій

32
20.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00107/08-01 Закон України390-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення можливостей 
самопредставництва в суді органів державної 
влади, органів влади Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, інших 
юридичних осіб незалежно від порядку їх 
створення

33
18.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00108/08-01 Закон України395-IX
Про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо тимчасового порядку застосування статей 470 
та 481

34
19.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00109/08-01 Закон України399-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо продовження заходів, пов’язаних із 
відновленням діяльності Державного акціонерного 
товариства "Чорноморнафтогаз"

35
19.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00110/08-01 Закон України416-ІХ
Закон України про ратифікацію Грантової угоди 
(Проект "Миколаївводоканал" (Розвиток системи 
водопостачання та водовідведення в місті 
Миколаїв) за Програмою "E5P" між Україною та 
Європейським інвестиційним банком

36
19.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

6
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(адресат)
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00111/08-01 Закон України411-IX
Закон України про ратифікацію Угоди (у формі 
обміну нотами) між Україною та Королівством 
Нідерланди про продовження до 1 серпня 2020 
року строку дії Угоди між Україною та 
Королівством Нідерланди про Міжнародну місію 
захисту розслідування від 28 липня 2014 року

37
19.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00112/08-01 Закон України412-IX
Закон України про ратифікацію Гарантійної угоди 
(Проект електрифікації української залізниці 
"Електрифікація залізничного напрямку Долинська 
- Миколаїв - Колосівка") між Україною та 
Європейським банком реконструкції та розвитку

38
19.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00113/08-01 Закон України413-IX
Закон України про ратифікацію Угоди (у формі 
обміну нотами) між Урядом України та Урядом 
Федеративної Республіки Німеччина про створення 
місцевих бюро Німецького товариства 
міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) 
та Кредитної установи для відбудови (KfW)

39
19.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00114/08-01 Закон України414-IX
Закон України про приєднання України до 
Європейського фонду підтримки спільного 
виробництва та розповсюдження художніх 
кінематографічних та аудіовізуальних творів 
("Eurimages")

40
19.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00115/08-01 Закон України415-IX
Закон України про ратифікацію Фінансової угоди 
(Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг 
в містах України") між Україною та Європейськім 
інвестиційним банком

41
19.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00116/08-01 Закон України361-IX
Закон України про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення

42
06.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

00139/08-09 Депутатське звернення04-21/05-447(26
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про надання Рекомендацій учасників засідання 
"круглого столу"  від 08.10.2019 на тему: "Шляхи 
вдосконалення державної молодіжної політики"

43
26.12.2019від

№
від 08.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00140/08-09 Депутатське звернення04-21/05-446(26
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про надання Рекомендацій слухань у Комітеті від 
11.12.2019 на тему "Формування національної 
ідентичності та національно-патріотичного 
виховання як стратегічного напрямку державної 
політики України"

44
26.12.2019від

№
від 08.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00182/08-09 Лист04-30/11-1938
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ
Про проведення "круглого столу" з питань 
регулювання трьох колон пенсійного забезпечення 
22.01.2020 (м.Київ)

45
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

00025/08-09 Депутатське звернення434
НДУ О. ДУБІНСЬКИЙ
Про надання інформації щодо впровадження 
концепції реформи системи екстреної медичної 
допомоги

46
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

00062/08-15 Лист6776.2/19/32.2
Про моніторинговий звіт до Запорізького 
обласного спеціалізованого будинку дитини 
"Сонечко"

47
09.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

00178/08-44 Лист2
СПІЛКА ГО УКРАЇНИ "НАРОДНА РАДА"
Про вирішення ситуації, яка склалась в Запорізькій 
області в галузі пасажироперевезень

48
08.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00061/08-31 Лист5/08112019
ГО "МЕДІАВІЗІЯ"
Про виявлення порушень у сфері публічних 
закупівель

49
08.11.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

00075/08-33 Листб/н
КОНСОРЦІУМ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ 
ПРОЕКТІВ "ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ"
Про впровадження Пілотного Проекту залучення 
інвестицій

50
02.01.2020від

№
від 02.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00078/08-22 Лист76
НАФТОГАЗОВА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Про надання представників компаній нафтогазової 
галузі до складу міжвідомчих регіональних 
робочих груп

51
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00079/08-41 ЛистUNDP/RPP/2019
ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗБУДОВИ МИРУ
Про участь у Щорічній конференції Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України 
30-31.01.2020 (м.Київ)

52
30.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00123/08-49 Лист808/3402/15
ШЛЕЯ В.В.
Про відзив на касаційну скаргу

53
27.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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00131/08-22 Лист2286
УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРЛИТ"
Про співробітництво

54
18.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00151/08-42 Лист01/27
ТОВ "КАРГО КОНСАЛТ"
Про проведення семінарів

55
27.12.2019від

№
від 08.01.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

00177/08-41 ЛистUNDP/RPP/2019
ПРООН В УКРАЇНІ
Про участь у Щорічній конференції з обміну 
досвідом 30-31.01.2020 (м.Київ)

56
30.12.2019від

№
від 08.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00183/08-46 Лист04-22-1514-19
ХАРКІВСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про надання інформації щодо реконструкції 
дренажного колектору в м.Пологи ТОВ "Торговий 
дім "Главмаш"

57
08.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00248/08-22 Лист32-01
ДП "УКРДІПРОДОР"
Про співпрацю

58
10.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00253/08-22 Лист07-01/20
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про підтримку проекту будівництва вітрової 
електростанції

59
10.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00254/08-33 Листб/н
КОНСОРЦІУМ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ 
ПРОЕКТІВ "ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ"
Про впровадження Пілотного Проекту залучення 
інвестицій "Морські ворота України"

60
11.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Суди
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00063/08-49 Ухвала910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ "Агротіс"

61
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00064/08-49 Лист910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ "Агротіс"

62
24.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00069/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

63
23.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00070/08-49 Ухвала908/1462/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ 
"Торгівельна компанія "Донрибкомбінат"

64
24.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00073/08-49 Ухвала908/1462/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ 
"Торгівельна компанія "Донрибкомбінат"

65
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00168/08-49 Указ910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ "Агротіс"

66
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00171/08-49 Ухвала910/15585/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі за позовом ДП "НАЕК 
"Енергоатом" в особі ВП "ЗАЕС"

67
02.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00022/08-17 Лист31394/00/2-19
(В. Поліщук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо безпечного довкілля для життя 
і здоров'я мешканців м. Запоріжжя

68
28.01.2020від

№
від 02.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00031/08-17 Лист32142/0/2-19
(В. Поліщук) АДВОКАТ ЄГОРУШКІН В.В.
Про неправомірні дії посадових осіб ПАТ 
"Запоріжгаз"

69
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00036/08-03 Постанова1126
Про затвердження Типової угоди про утворення 
об'єднання єврорегіонального співробітництва

70
18.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00037/08-03 Постанова1127
Про затвердження Типового статуту об'єднання 
єврорегіонального співробітництва

71
18.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00038/08-03 Постанова1096
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91

72
24.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00040/08-17 Лист31892/0/2-19
Про вихід ТОВ "ЗТМК" з кризової ситуації

73
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00043/08-06 Доручення47948/1/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про скорочення чисельності штатних одиниць 
структурних підрозділів соціального захисту 
населення

74
02.01.2020від

№
від 02.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00044/08-06 Доручення47497/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ КАСАЙ Г.О.
Про розгляд звернення Запорізького державного 
медичного університету щодо стану системи 
охорони здоров'я

75
02.01.2020від

№
від 02.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00045/08-06 Доручення47311/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про тимчасове припинення проведення платежів та 
реєстрації бюджетних зобов'язань у м.Бердянськ

76
02.01.2020від

№
від 02.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00082/08-06 Доручення47362/1/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання у 2019 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

77
02.01.2020від

№
від 02.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00083/08-06 Доручення46581/1/1-19
(О. Гончарук) Про Раду розвитку громад та 
територій

78
02.01.2020від

№
від 02.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00088/08-03 Постанова1137
Питання Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг та Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг

79
04.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00089/08-03 Постанова1123
Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України щодо питань надання житлових 
субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг

80
27.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00194/08-06 Доручення66/0/5-20
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
з питань припинення діяльності закладів грального 
бізнесу тощо 10.01.2020

81
09.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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00195/08-06 Доручення45237/1/1-19
(О. Гончарук) Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України

82
08.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00218/08-03 Розпорядження1328-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

83
20.12.2019від

№
від 10.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00219/08-03 Розпорядження1336-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству охорони 
здоров’я на 2019 рік

84
24.12.2019від

№
від 10.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00249/08-17 Лист226/0/5-20
(Д. Дубілет) Про погодження проекту постанови 
КМУ "Про затвердження Порядку та Методики 
реалізації експериментального проекту щодо 
проведення моніторингу та оцінки ефективності 
діяльності голів обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних 
адміністрацій"

85
10.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

00143/08-22 Лист26/1.2-4.3-144
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної потужності на лютий 2020 року

86
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00144/08-22 Лист26/1.2-4.3-136
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії на лютий 2020 року

87
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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00267/08-39 Лист26/1.9-14.2-737
Про надання планів зі створення і розширення 
територій та об'єктів ПЗФ

88
10.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

00021/08-34 Лист9355/3.4
Про виконання Указу Президента України від 
06.01.2010 № 6 " Про деякі заходи  щодо сприяння 
вирішенню актуальних питань молоді"

89
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00054/08-19 Лист2154/33-15-19
Про розроблення та затвердження регіональних 
стратегій розвитку

90
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00186/08-34 Лист21/15
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної цільової 
соціальної програми національно-патріотичного 
виховання на 2020-2025 роки"

91
03.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00187/08-34 Лист20/15
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Плану дій щодо реалізації Стратегії 
національно-патріотичного виховання на 2020-2025 
роки"

92
03.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00232/08-37 Лист2140/18-2/15-19
Про звіти з питань релігії та державно-конфесійних 
відносин

93
28.12.2019від

№
від 10.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00238/08-34 Лист66/21
Про передачу в комунальну власність центральної 
дитячо-юнацької спортивної бази "Трудові 
резерви"

94
10.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00039/08-32 Лист1/9-798
Про реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення якості освіти

95
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова
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00247/08-32 Лист1/9-7
Про надання інформації щодо проведення спільних 
заходів

96
10.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00231/08-33 Листб/н
Про надання інформації щодо задоволення потреб 
охорони здоров'я донорською кров'ю

97
10.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

00028/08-26 Лист7/10.1/21224-19
Про механізм проведення перерахунку розміру 
плати за теплову енергію, послуги з 
централізованого опалення та постачання гарячої 
води у зв’язку із зниженням ціни природного газу 
для підприємств теплопостачання

98
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00029/08-41 Лист7/36/21207-19
Про пропозиції до проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної програми розвитку 
транскордонного співробітництва на 2021 - 2027 
роки"

99
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00030/08-30 Лист7/34/21176-19
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про визнання спроможними об'єднаних 
територіальних громад"

100
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00032/08-41 Лист7/36.1/21206-19
Про виконання постанови КМУ "Про затвердження 
Державної програми розвитку транскордонного 
співробітництва на 2016-2020 роки"

101
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00034/08-33 Лист7/19.4/21197-19
Про моніторинг реалізації у 2020 році проектів та 
заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров’я 
у сільській місцевості

102
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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00042/08-41 Лист7/36.2/21104-19
Про участь у діяльності Асоціації європейських 
прикордонних регіонів

103
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00086/08-26 Лист1/10.1/7-20
Про форми надання інформації щодо здійснення 
перерахунків за теплову енергію

104
02.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00087/08-26 Лист7/10.1/44-20
Про здійснення моніторингу тарифів на комунальні 
послуги у 2020 році

105
02.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00133/08-33 Лист7/19.4/110-20
Про здійснення фотофіксації завершених проектів 
будівництва амбулаторій у сільській місцевості

106
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00134/08-33 Лист8/19.4/70-20
Про використання в роботі наказів Мінрегіону 
стосовно розподілу та перерозподілу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості

107
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00135/08-30 Лист7/34/78-20
Про запрошення на консультативну зустріч з 
питань організації влади 13.01.2020 (м.Київ)

108
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00160/08-26 Лист7/10.1/137-20
Про стан оплати пільг і субсидій за 
житлово-комунальні послуги

109
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00161/08-39 Лист7/9.1.2/131-20
Про застосування санкцій у разі недопущення до 
перевірок працівників Держекоінспекції та 
виявлення порушень вимог природоохоронного 
законодавства на об'єктах 
водопровідно-каналізаційного господарства

110
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

17
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00181/08-26 Лист7/10.1/180-20
Про встановлення та застосування тарифів після 
01.05.2019

111
08.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00185/08-19 Лист7/36.3/189-20
Про підготовку пропозицій до розподілу коштів за 
бюджетною програмою КПКВК 2751270 
"Підтримка регіональної політики України"

112
08.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00223/08-33 Лист7/19.2/296-20
Про пропозиції щодо вартості робіт з будівництва  
Центру первинної медичної допомоги в сел. 
Сонячне

113
09.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00235/08-20 Лист7/19.2/286-20
Про моніторинг реалізації проектів у 2019 році

114
09.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00265/08-19 Лист7/19.1/348-20
Про надання інформації щодо складу регіональної 
комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР

115
10.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00266/08-27 Лист7/34/376-20
Про надання проектів перспективних планів 
формування територій громад

116
11.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

00132/08-23 Лист2852-06/354-06
Про проведення селекторних нарад з питань 
агропромислового розвитку

117
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00208/08-31 Лист3305-04/706-06
Про електронні каталоги публічних закупівель

118
08.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

18
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00033/08-28 Лист22600/0/2-19/29
Про користування пільгами, які засновані 
громадськими організаціями осіб з інвалідністю

119
28.11.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00184/08-28 Лист153/0/2-20/29
Про надання кандидатур на призначення довічних 
державних іменних стипендій

120
08.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00236/08-28 Лист269/0/2-20/56
Про моніторинг виконання функцій у сфері 
соціального захисту населення та захисту прав 
дітей об'єднаними територіальними громадами

121
10.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00237/08-28 Лист252/0/2-20/39
Про направлення копії наказу щодо отримувачів 
гуманітарної допомоги

122
09.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00250/08-28 Лист280/0/2-20/47
Про підготовку двадцятої доповіді з протидії 
торгівлі людьми

123
10.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00269/08-51 Лист415/0/41-19/191
Про перелік контактів відповідальних осіб для 
опрацювання опитувальника та надання необхідних 
інструкцій представникам об’єктів соціальної 
інфраструктури 

124
26.12.2019від

№
від 11.01.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

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

00222/08-20 Лист22/7.1-4783-19
Про вжиття заходів стосовно виконання угод про 
співпрацю, укладених в рамках реалізації ФДРМ 
Гранту TF0A3307

125
26.12.2019від

№
від 10.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19
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00256/08-28 Лист200/02/07.2-20
Про надання інформації за бюджетними 
програмами

126
09.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

00035/08-20 Лист
Про наказ щодо підготовки річного звіту щодо 
використання Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2019 рік"

127
02.01.2020від

№
від 02.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00145/08-20 Лист04120-04/1-2/35
Про проведення оглядів витрат державного 
бюджету у 2020 році

128
28.12.2019від

№
від 08.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00146/08-20 Лист33030-07-2/66
Про звітування щодо результатів діяльності 
підрозділів внутрішнього аудиту

129
02.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

00023/08-42 Лист1/06-3-648
Про нескорочення адміністраторів ЦНАПів РДА 

130
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство юстиції

00172/08-46 Лист13-07
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Про проведення Всеукраїнського онлайн-марафону 
з питань реструктуризації боргів громадян та 
банкрутства підприємств 03-07.02.2020

131
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00055/08-26 Лист01-5002/33
Про заборгованість КП "Бердянськводоканал" БМР 
за послуги водопостачання

132
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

20
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МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

00058/08-21 Лист01-3007/41-1
Про передачу гуртожитків до комунальної 
власності

133
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

00190/08-22 Лист01-2914/32-1
Про прийняття енергетичних об'єктів у власність 
ПАТ "Запоріжжяобленерго"

134
24.12.2019від

№
від 09.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

00150/08-26 Лист03-01-19/2961
Про вирішення питання будівництва напірного 
каналізаційного колектора для підключення будівлі 
гуртожитку та об`єктів КЗ "Василівський 
музей-заповідник "Садиба Попова" ЗОР

135
28.12.2019від

№
від 08.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

00149/08-33 Лист13/24-10
Про вирішення ситуації з КУ "Дніпрорудненська 
міська лікарня"

136
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00239/08-26 Лист08/21-19
Про аварійний стан приймальної ємності 
каналізаційного колектора

137
09.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00259/08-22 Лист12/21-17
Про вдячність за відкриття автобусного маршруту

138
08.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Оріхівська міська рада

00262/08-40 Лист0003/03-05
Про надання вихідних даних по договору щодо 
управління землями Оріхівської ОТГ

139
02.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Приморська міська рада

21
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00152/08-27 Лист04-01/0011
Про розробку містобудівної документації 
"Генеральний план селища Подспор`є"

140
02.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00153/08-27 Лист04-01/0010
Про розробку містобудівної документації 
"Генеральний план с.Комишуватка"

141
02.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

00053/08-54 Лист5477/01-26
Про виключення обласної ради зі списку суб'єктів, 
що надають інформацію стосовно підприємств, які 
провадять господарську діяльність з виробництва 
теплової енергії

142
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00128/08-54 Лист5971/01-27
ВГО "ОБ'ЄДНАННЯ ДРУЖИН І МАТЕРІВ 
БІЙЦІВ УЧАСНИКІВ АТО"
Про сприяння в організації поїздки батьків 
полеглих героїв

143
28.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00129/08-54 Лист07-Ко-352-2
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ЧОРНОБИЛЬСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ "ЄДИНСТВО"
Про поліпшення медичного та 
соціально-побутового обслуговування учасників 
ліквідації наслідків на Чорнобильській атомній 
електростанції

144
02.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00205/08-54 Лист6126/01-26
Про функціонування КЗ "Госпіталь ветеранів 
війни" ЗОР

145
28.12.2019від

№
від 09.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00217/08-54 Лист6154/01-11
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНА"
Про фінансову підтримку

146
09.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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00270/08-54 Лист6108/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 2" 
ЗОР
Про виділення коштів на потреби школи

147
10.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00271/08-54 Лист6084/01-07
Про ремонт водопроводу в КУ "Любицький 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

148
10.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00272/08-54 Лист6082/01-11
НОВОГУПАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про централізоване водопостачання до населених 
пунктів Вільнянського р-ну

149
10.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00273/08-54 Лист6005/01-27
ДНУ "ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ 
ОСВІТИ"
Про сприяння діяльності регіонального 
науково-методичного центру "Освіта та 
громадянське суспільство"

150
10.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

00274/08-54 Лист6151/01-11
Про виділення коштів на виготовлення 
проєктно-кошторисної документації та будівництво 
каналізаційної мережі по вул. Гагаріна в 
м.Василівка

151
10.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

00180/08-09 Депутатське звернення524
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії

152
27.12.2019від

№
від 08.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"
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00051/08-22 Лист001-064/21671
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

153
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00214/08-22 Лист001-064/110
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

154
03.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00215/08-22 Лист001-064/67
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

155
03.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00260/08-22 Лист001-064/242
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

156
09.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

00275/08-43 Лист1/09-18-6
Про нагородження Єжаченка П.П. та Чабанюк А.М.

157
11.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

00212/08-22 Лист15-09/29
Про продовження дії дозволу на постачання хлору 
рідкого

158
09.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

00056/08-38 ЛистБПИ-19517
Про підтримку видавництва журнала "Хортиця"

159
20.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Військові частини

00050/08-48 Лист3/33/23-3102
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання допомоги в розміщенні рекламних 
матеріалів по набору на військову службу за 
контрактом

160
24.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок
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00188/08-44 Лист4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, ...
Про вжиття невідкладних заходів щодо 
забезпечення першочергової і своєчасної виплати 
зарплати працівникам підприємств 
житлово-комунального господарства

161
08.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00093/08-22 Лист01/04
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяг реалізації скрапленого газу, придбаного 
на спеціалізованих аукціонах

162
02.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00118/08-40 Лист2
ТОВ "НОВОПОЛТАВКА"
Про поновлення договору оренди землі під водним 
об'єктом (ставок)

163
03.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00119/08-40 Лист1
ТОВ "НОВОПОЛТАВКА"
Про поновлення договору оренди землі під водним 
об'єктом (Новоказанкуватське водосховище)

164
03.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00120/08-40 Лист3
ТОВ "НОВОПОЛТАВКА"
Про поновлення договору оренди землі під водним 
об'єктом (ставок)

165
03.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00127/08-40 Лист01/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про внесення змін до Договору оренди землі

166
02.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00156/08-22 Лист2955/1000
ВП "ЗАПОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 
СТАНЦІЯ"
Про введення вимушеного простою ТЕС

167
30.12.2019від

№
від 08.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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00158/08-26 Лист1
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про приведення господарської діяльності у 
відповідність до законодавства

168
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00159/08-22 Лист0001
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про вирішення ситуації на підприємстві

169
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00163/08-40 Лист1-20
ТОВ "ОФІС-ЦЕНТР-2010"
Про надання згоди на поділ земельної ділянки 
державної власності

170
02.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00164/08-40 Лист2-01/2020
ТОВ "ПІВДЕННА КОМПЛЕКТУЮЧА 
КОМПАНІЯ"
Про надання згоди на поділ земельної ділянки 
державної власності

171
02.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00165/08-40 Лист2/20
ТОВ "МЕРКУРІЙ КЛУБ СЕРВІС"
Про надання згоди на поділ земельної ділянки 
державної власності

172
02.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00166/08-40 Лист3
ТОВ ВКП "АЗОВЕНЕРГОМАШ"
Про надання згоди на поділ земельної ділянки 
державної власності

173
08.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00167/08-40 Лист1
ТОВ "ЮГМАШСЕРВІС"
Про надання згоди на поділ земельної ділянки 
державної власності

174
02.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00199/08-40 Лист1
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання згоди на поділ земельної ділянки 
державної власності

175
02.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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00200/08-40 Лист08/01
ТОВ "ТІМЕРІДА"
Про надання згоди на поділ земельної ділянки 
державної власності

176
08.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00228/08-26 Лист1001
ТОВ "СІТІ ГРАД ПРОМ"
Про видачу ліцензії на провадження господарської 
діяльності з виробництва транспортування та 
постачання теплової енергії

177
10.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00240/08-26 Лист51
ТОВ "АГРОТІС ПЛЮС"
Про видачу ліцензії на виробництво теплової 
енергії з використанням нетрадиційних джерел 
енергії

178
26.12.2019від

№
від 10.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00257/08-22 Лист3
ТОВ "РОЗВИТОК-СВ"
Про перевірку діяльності з металобрухтом

179
10.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00258/08-40 Листб/н
ПП "ІНТЕР"
Про викуп земельної ділянки

180
09.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00074/08-30 Лист131
ЗАПОРІЗЬКА ФУНДАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ
Про включення до складу обласної робочої групи 
Ашурбекова А.А.

181
02.01.2020від

№
від 02.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00091/08-40 Лист01/01/12/01/03/1
ПАТ "УКРНАФТА" ВНРП ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання в оренду земельної ділянки

182
02.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00117/08-28 Лист1
ЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО
Про збереження Центру

183
02.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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00192/08-26 Лист12-03/01
СКП "КОНКА"
Про внесення змін в дозвільних документах

184
03.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00196/08-25 Лист03/00017
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження проектно-кошторисної 
документації з реконструкції площі Фестивальної в 
м.Запоріжжя

185
09.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00198/08-22 Лист01-1/12
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності на лютий 2020 року

186
09.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00213/08-22 Лист5307/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про визначення технологічного мінімуму 
споживання природного газу

187
28.12.2019від

№
від 10.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00226/08-43 Лист101/34
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 
ПРАВОПОРЯДКУ
Про заохочення Гавриша В.Ю.

188
10.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00227/08-37 Листб/н
ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ТАНЦЮВАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР "ПРЕСТИЖ"
Про надання допомоги в організації 
Всеукраїнських змагань з сучасних танців 
02.02.2020 р.

189
10.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00261/08-40 Лист2
ПП "ЛЕВ"
Про здійснення державної реєстрації права 
власності на земельну ділянку

190
10.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00076/08-26 Лист06/2001
Про участь у відкритому обговоренні щодо 
схвалення Інвестиційної програми КП 
"Облводоканал" ЗОР 09.01.2020

191
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

00046/08-25 Лист766
Про першочергові об'єкти реконструкції 
інфраструктури заповідника

192
04.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00092/08-22 Листб/н
ГО "АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЮ"
Про скаргу щодо подання перевізником 
претендентом недостовірної інформації

193
28.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00241/08-44 Лист01/2020
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про заходи до Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав 15.02.2020

194
09.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

00155/08-40 Лист09
КП "ВОДОКАНАЛ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до листа щодо надання дозволу 
на розроблення проєкту землеустрою

195
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00263/08-33 Лист03/35
КП "ТОКМАЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ"
Про роз'яснення щодо порядку затвердження 
тарифів та встановлення граничного рівня 
рентабельності на послуги закладів охорони 
здоров'я

196
08.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Суди
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Джерело  інформації 
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00169/08-49 Лист5782/19-Вих
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі КЗ "Запорізький 
обласний центр охорони культурної спадщини "

197
26.12.2019від

№
від 08.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00245/08-49 Лист330/2018/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 27.01.2020

198
08.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

00026/08-16 Лист03-01/1935
(О. Дніпров) Про реформування системи освіти в 
тому числі шкіл-інтернатів України

199
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

00162/08-16 Лист44-01/83
(Ю. Ковалів) ЖБК 277 "ПЕРЕТВОРЮВАЧ-4" (ТА 
ІНШІ)
Про ситуацію у м.Запоріжжі у сфері комунального 
господарства

200
02.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00220/08-16 Лист44-01/250
(Ю. Ковалів) ФГ "ВІАСАН"
Про оренду земельної ділянки з водним об'єктом

201
08.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

00049/08-42 Лист01.1-16/0982
Про погодження звільнення Крутька В.В.

202
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00081/08-20 Лист01-22/1244
Про освоєння коштів субвенції

203
21.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00242/08-42 Лист01-40/0011
Про встановлення надбавки Холоші А.І.

204
10.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Великобілозерська райдержадміністрація

00276/08-21 Лист01.1-19/0014
Про заклади грального бізнесу

205
11.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00277/08-39 Лист01.1-19/0013
Про несанкціоновані сміттєзвалища

206
11.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00278/08-22 Лист01.1-12/0012
Про діяльність автомобільного газозаправного 
пункту ТОВ "Віва 2007"

207
11.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

00234/08-42 Лист004/01-15
Про погодження звільнення Турченка О.В.

208
10.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00264/08-20 Лист01-15/002
Про виділення додаткових коштів на заробітну 
плату працівникам райдержадміністрації

209
08.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

00126/08-20 Лист02-39/0003
Про виділення асигнувань на утримання 
райдержадміністрації

210
03.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

00125/08-42 Лист01-01-25/0004
Про погодження переведення Шапаренко З.В.

211
02.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00243/08-40 Лист1811/01-20
Про передачу договору оренди земельної ділянки 
водного фонду

212
03.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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00244/08-40 Лист1812/01-02
Про передачу договору оренди земельної ділянки 
водного фонду

213
03.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

00130/08-43 Лист2559
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Бузник С.В.

214
17.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

00122/08-42 Лист01-34/002
Про погодження звільнення Коха С.Р.

215
02.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00193/08-20 Лист01-41/005
Про видатки на утримання райдержадміністрації

216
08.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00225/08-42 Лист01-34/007
Про погодження звільнення Новоселецької Л.І.

217
09.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

00207/08-42 Лист01-46/0019
Про погодження звільнення Величко Л.Ф.

218
08.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Михайлівська райрада

00173/08-30 Лист01-24/6
Про модель адміністративно-територіального 
устрою субрегіонального рівня Запорізької області

219
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Новомиколаївська райрада

00141/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ ЧАЛИЙ С.І.
Про можливі незаконні дії в.о. начальника ГУ 
Держгеокадастру в Запорізькій області Тітової Т.В.

220
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Сільські та селищні ради
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00157/08-22 Лист180
РОЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання допомоги в ремонті дороги 
Астраханка-Розівка

221
23.12.2019від

№
від 08.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00175/08-22 Лист1
ДОБРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дорожнього покриття

222
02.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00203/08-45 Лист01/02-02-14
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

223
03.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00246/08-22 Лист0054
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про участь у засіданні конкурсної комісії

224
10.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

00174/08-22 Лист06/02
Про аудіозаписи закритих засідань конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників

225
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

00206/08-20 Лист264/10/08-01-32-
Про надання інформації щодо нелегальної 
діяльності заправок

226
03.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ 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

00059/08-46 Лист1449/04/08-2019
Про підготовку засідання щодо вирішення питань 
захисту осіб похилого віку

227
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00077/08-46 Лист739/01/1-2019
Про заходи з протидії незаконному обігу пального

228
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00124/08-46 Лист738/01/1-2019
Про право на особистий прийом гр. Скрипченко 
Л.З.

229
28.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00204/08-46 Лист128/6-2020
Про надання інформації щодо виконання робіт 
ТОВ "Мультипоінт"

230
08.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00071/08-49 Ухвала908/2630/13
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Ріск"

231
26.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00072/08-49 Ухвала908/3414/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Компанія "Райз"

232
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00210/08-49 Ухвала908/1724/19
Про визнання незаконною та скасування державної 
реєстрації та витребування із чужого незаконного 
володіння земельної ділянки за заявою ТОВ 
"Анхель Альянс"

233
23.12.2019від

№
від 09.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00211/08-49 Ухвала908/1727/19
Про визнання незаконною та скасування державної 
реєстрації та витребування із чужого незаконного 
володіння земельної ділянки за заявою ТОВ 
"Анхель Альянс"

234
23.12.2019від

№
від 09.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Запорізькій області

00060/08-25 Лист1008-1.14/2881
Про проведення перевірки законності будівництва 
та експлуатації АЗС/АЗГП

235
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

00047/08-39 Лист4844/04
Про надання інформації щодо розробки Програми 
використання і охорони вод та відтворення водних 
ресурсів зокрема щодо реконструкції 
каналізаційних мереж м.Бердянськ

236
29.11.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00048/08-21 Лист4858/13
Про вирішення  питання щодо розміщення 
структурного підрозділу

237
02.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

00170/08-49 Лист22-ц/807/2558/1
Про копію постанови суду у справі Чипчева В.В.

238
26.12.2019від

№
від 08.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00201/08-48 Лист2538
Про аналіз роботи районних (міських) військових 
комісаріатів

239
20.12.2019від

№
від 09.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00202/08-48 Лист2577
Про стан мобілізаційної готовності транспортних 
засобів

240
26.12.2019від

№
від 09.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00229/08-48 Лист3/пр
Про забезпечення проведення щосереди 
селекторних нарад з питань призову на строкову 
військову службу

241
09.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00065/08-49 Лист808/3563/16/611
Про копію ухвали суду за позовом Іванова А.В.

242
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00066/08-49 Лист280/5091/19/613
Про копію рішення суду у справі за позовом 
Сергієнка О.О.

243
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

35



№
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

00067/08-49 Лист326/1062/16-а/61
Про копію ухвали суду у справі за позовом  Старун 
С.М.

244
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00068/08-49 Лист808/1509/16/610
Про копію ухвали суду у справі за позовом 
Подорожко Н.М.

245
26.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00224/08-49 Лист280/6450/19/486/
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"Інститут Ефективних Технологій-Гео"

246
28.12.2019від

№
від 10.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

00085/08-39 Лист2-2-6/5759-19
Про заходи боротьби з незаконним рибальством

247
28.12.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00090/08-20 Лист02-09/7
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА У 
М.ЗАПОРІЖЖІ
Про реквізити рахунку

248
02.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00136/08-46 Лист64/55/107/01-202
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про вжиття заходів щодо технічного забезпечення 
виконання завдань з протидії нелегальному обігу 
пального

249
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00137/08-46 Лист66/55/107/01-202
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин

250
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00138/08-46 Лист63/55/107/01-202
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Капіталінвест-Плюс"

251
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00189/08-46 Лист08-67/53
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 
(М.ДНІПРО)
Про проведення у 2020 році безвиїзних та виїзних 
перевірок

252
03.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00197/08-46 Лист22/20-20
ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про розміщення інформації щодо важливих 
аспектів діяльності органів пробації

253
08.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00216/08-46 Лист08-67/24
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 
(М.ДНІПРО)
Про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів

254
03.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00024/08-46 Лист05/4-1770-19
Про підписання актів передачі земельних ділянок з 
Димовою О.В. та  Димовим В.В.

255
26.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00121/08-46 Лист04/7-1вих-20
Про внесення змін до складу міжвідомчої робочої 
групи з протидії нелегальній діяльності 
автозаправних станцій

256
03.01.2020від

№
від 03.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00251/08-46 Лист04/7-24вих20
Про пропозиції до складу міжвідомчої робочої 
групи щодо розкриття правопорушень у сфері 
зайняття гральним бізнесом

257
10.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
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00147/08-46 Лист59/5/2-1377нт
Про підвищення кількості анонімних проявів 
терористичного характеру

258
27.12.2019від

№
від 08.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00252/08-46 Лист59/
Про передумови до настання надзвичайної ситуації 
на об'єкті критичної інфраструктури автодорожньої 
галузі

259
08.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба геології та надр України

00154/08-39 Лист25406/01/02-19
Про популяризацію проекту "Інвестиційний атлас 
надрокористувача"

260
24.12.2019від

№
від 08.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

00084/08-51 Лист05/04-1200
Про надання інформації до Реєстру ІТС

261
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00268/08-29 Лист16-452/162
Про надання інформації щодо формувань 
Цивільної оборони

262
11.01.2020від

№
від 11.01.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

00176/08-40 Лист6-28-0.22-38/2-2
Про індексацію нормативної грошової оцінки 
земель за 2019 рік

263
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

00041/08-22 Лист20919/5/99-99-2
Про надання інформації щодо результатів 
діяльності міжвідомчих робочих груп стосовно 
боротьби з нелегальним обігом і роздрібною 
торгівлею пальним

264
27.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00094/08-20 Лист834/9/28-1006-0
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про надання інформації щодо стану розрахунків 
платників податків з місцевими бюджетами

265
24.10.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00095/08-20 Лист10243/9/2810-06
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про надання інформації щодо стану розрахунків 
платників податків з місцевими бюджетами

266
10.10.2019від

№
від 03.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

00230/08-22 Лист84/1/5.1-6
Про надання інформації щодо виконання п.13 
доручення КМУ від 47005/0/1-19 від 20.12.2019

267
09.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

00019/08-38 Лист4878/23/5
Про погодження проект розпорядження КМУ "Про 
затвердження плану заходів на 2020 рік щодо 
реалізації Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2017-2020 роки".

268
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00020/08-38 Лист4877/23/5
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2020 рік з 
реалізації Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018— 2021 роки".

269
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

00080/08-42 Лист1/15-24-934
Про надання освітніх послуг з підвищення 
кваліфікації

270
28.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг
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00052/08-22 Лист13652/19/7-19
Про участь у проведенні відкритого обговорення 
постанови НКРЕКП 09.01.2020

271
26.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00179/08-26 Лист73/19/7-20
Про проведення засідання НКРЕКП 10.01.2020 
м.Київ

272
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00191/08-47 Лист20-21/203/20
Про надання роз'яснення з питання правомірності 
сплати за рахунок власних коштів Салякіним А.О 
судового збору за подання апеляційної скарги від 
імені Вільнянської райради

273
03.01.2020від

№
від 09.01.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

00221/08-48 Лист13/14-05/2-20
Про надання інформації щодо загрози національній 
безпеці України в екологічній сфері

274
03.01.2020від

№
від 10.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Рахункова палата України

00027/08-20 Лист18-3482
Про результати аудиту ефективності використання 
субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров'я

275
24.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

00148/08-37 Лист10/4.2-07-20
Про відкриття виставки "Українське військо: 
1917–1921"

276
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Фонд державного майна України

00142/08-21 Лист10-15-132
Про надання інформації щодо об’єктів державної 
власності, розташованих на тимчасово окупованих 
територіях

277
03.01.2020від

№
від 08.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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00057/08-48 Лист182/6875
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ
Про обмін інформацією по лінії 
оперативно-чергової служби

278
21.12.2019від

№
від 02.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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