
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 13.01.20 по 17.01.20

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

00360/08-42 Доповідна запискаб/н
А.АНТОНОВ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про встановлення граничної чисельності 
Департаменту

1
15.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00389/08-42 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Департамент капітального 
будівництва)
Про внесення змін до організаційної структури 
Департаменту

2
15.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00418/08-22 Доповідна запискаб/н
А.АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про прийняття рішення щодо недопущення 
перевізника-претендента до участі у конкурсах з 
перевезення пасажирів

3
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00420/08-20 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реалізацію житлових програм

4
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00486/08-20 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів на розробку робочого 
проекту "Реконструкція північного групового 
водопроводу від м.Запоріжжя до с.Лукашеве"

5
17.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

00304/08-08 Депутатське звернення163-20/02
НДУ ШТЕПА С.С.
Про надання інформації щодо закриття 
шкіл-інтернатів

6
11.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

00337/08-09 Депутатське звернення397/2
НДУ В. БАЛОГА
Про надання інформації щодо виробників харчових 
продуктів та напоїв

7
04.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

00310/08-15 Лист709.4/1-40.3/20/2
Про соціальний захист гр. Сидорова Ф.В.

8
11.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

00411/08-44 Лист6/01.2020
ГО "ІНІЦІАТИВА З ПРОЗОРОСТІ 
ІНФРАСТРУКТУРИ"
Про співробітництво

9
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00446/08-33 Лист5
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОТИ"
Про надання фінансової допомоги на закупівлю та 
передачу медпрепаратів важкохворим дітям

10
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00487/08-44 Лист23
УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ 
ОБ`ЄДНАННЯ
Про проведення заходів з нагоди Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав

11
17.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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00475/08-41 Лист13/7
КООРДИНАТОР ПРОЕКТІВ ОБСЄ В УКРАЇНІ
Про участь у тренінгу "Інструменти діалогу у 
виробленні ефективних рішень на рівні громади"

12
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00480/08-41 Лист2-42/12
БРЕСТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИКОНАВЧИЙ 
КОМІТЕТ (РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ)
Про участь у Міжнародному форумі-виставці 
"Брест 2020" 24-25.04.2020

13
14.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00294/08-46 Лист10-31/01
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НДІ СУДОВИХ 
ЕКСПЕРТИЗ
Про включення Запорізького відділення до 
Програми профілактики правопорушень...на 
2017-2020 роки

14
13.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00298/08-22 Лист06-01/20
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про газопровід вздовж дороги с.Гірсівка - 
с.Дунаївка

15
09.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00317/08-43 Лист036
УІВЦ "ГАЛАКТИКА"
Про національний проєкт "Гордість нації"

16
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00327/08-49 Листб/н
ІХНО І.С.
Про копію відповіді на відзив щодо скасування 
розпорядження

17
14.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00379/08-39 Лист18
ТОВ "ОККО-СХІД"
Про надання інформації щодо звернень громадян 
стосовно об'яви в газеті про викиди забруднюючих 
речовин

18
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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00380/08-39 Лист16
ТОВ "ОККО-СХІД"
Про надання інформації щодо звернень громадян 
стосовно об'яви в газеті про викиди забруднюючих 
речовин

19
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00381/08-39 Лист15
ТОВ "ОККО-СХІД"
Про надання інформації щодо звернень громадян 
стосовно об'яви в газеті про викиди забруднюючих 
речовин

20
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00382/08-39 Лист17
ТОВ "ОККО-СХІД"
Про надання інформації щодо звернень громадян 
стосовно об'яви в газеті про викиди забруднюючих 
речовин

21
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00396/08-37 Лист05
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ 
ОПЕРАТОРІВ "ВАТО"
Про надання матеріалів щодо туристичних 
можливостей області

22
23.12.2019від

№
від 15.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00401/08-40 Лист01/248
ПАТ "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 
КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Про розгляд документів щодо надання згоди на 
відновлення меж земельної ділянки

23
03.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00404/08-46 Лист1591/10/04-36-2
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо ТОВ 
"Укрбудремонттехнологія"

24
28.12.2019від

№
від 15.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00409/08-33 Лист38/7
ГО "ПЛАТФОРМА ЗДОРОВ`Я"
Про співробітництво

25
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00413/08-28 Лист50/03-08-20
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
Про надання інформації щодо соціальних послуг 
внутрішньо переміщеним особам

26
14.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00416/08-33 Лист47/7/2020
ГО "БАТЬКИ ЗА ВАКЦІНАЦІЮ"
Про сприяння розвитку імунопрофілактики

27
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00425/08-40 Листб/н
БОГДАНОВА О.В.
Про внесення змін до договору оренди землі

28
14.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00444/08-22 Лист2701-вих-1997
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Про запуск авіасполучень між містами України

29
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00447/08-20 Лист72002-01-05/47
ДУ "ДЕРЖАВНЕ СХОВИЩЕ ДОРОГОЦІННИХ 
МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ 
УКРАЇНИ"
Про надання інформації щодо попереднього 
прогнозу доходів на 2021-2023 роки

30
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00451/08-40 Листб/н
РУБАХІН С.О.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

31
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00456/08-40 Листб/н
СТАДНІЧЕНКО В.В.
Про розірвання договорів оренди ставка та 
земельної ділянки водного фонду

32
14.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00481/08-28 Лист2/6
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ
Про формування регіонального замовлення на 
підготовку робітничих кадрів

33
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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00510/08-40 Лист46
ПП "ГЕО-ПРАЙМ"
Про згоду на розроблення документації із 
землеустрою

34
15.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Суди

00311/08-49 Ухвала910/8271/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ДП "НАЕК 
"Енергоатом"

35
08.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00462/08-49 Постанова910/15585/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про постанову суду у справі ДП "НАЕК 
"Енергоатом" в особі ВП "ЗАЕ"

36
09.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

00281/08-18 Лист0046-20
Про звернення, що надійшли на урядову “гарячу 
лінію” протягом грудня 2019 року

37
10.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

00287/08-03 Постанова1151
Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги 
та заробітної плати працівникам бюджетних 
установ

38
27.12.2019від

№
від 13.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00288/08-06 Доручення46239/9/1-19
(В. Федорчук) Про використання коштів для 
проведення заходів з відзначення пам'ятних дат

39
10.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00289/08-06 Доручення47914/1/1-19
(О. Гончарук) Про невідкладні заходи щодо 
запобігання пожежній небезпеці в Україні

40
09.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00290/08-06 Доручення45534/1/1-19
(О. Гончарук) Про державний бюджет України на 
2020 рік

41
10.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00306/08-03 Розпорядження1411-р
Про затвердження плану заходів з реформування 
залізничного транспорту

42
27.12.2019від

№
від 13.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00331/08-17 Лист341/0/2-20
(В. Федорчук) Про визначення на території 
Василівського району опорну багатопрофільну 
лікарню - КУ "Дніпрорудненська міська лікарня"

43
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00332/08-17 Лист389/0/2-20
(В. Федорчук) СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про потребу в організації підвезення дітей 
дошкільного та шкільного віку до навчальних 
закладів

44
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

00333/08-17 Лист404/0/2-20
(В. Поліщук) Про звернення ТОВ "Октан" стосовно 
оформлення земельної ділянки

45
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00334/08-17 Лист418/0/2-20
(В. Бондаренко) Про удосконалення роботи органів 
виконавчої влади із запитами на публічну 
інформацію 

46
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00335/08-06 Доручення40306/98/1-19
(О. Гончарук) Про невідкладні заходи з проведення 
реформ та зміцнення держави

47
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

00336/08-06 Доручення48453/1/1-19
(О. Гончарук) Про результати аудиту ефективності 
використання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я 
у сільській місцевості

48
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00346/08-17 Лист551/0/2-20
Про надання інформації щодо виконання 
повноважень місцевими державними 
адміністраціями

49
14.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00355/08-06 Доручення1013/0/1-20
(О. Гончарук) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради від 10.01.2020

50
14.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00356/08-06 Доручення47829/1/1-20
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
з питань реалізації проекту Президента України 
щодо спорудження шкіл, садочків та стадіонів та 
інше 16.01.2020

51
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00359/08-03 Постанова1078
Про реалізацію експериментального проекту 
верифікації даних про фізичних осіб, що 
обробляються в деяких національних електронних 
інформаційних ресурсах

52
04.12.2019від

№
від 15.01.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00366/08-06 Доручення44205/13/1-19
(О. Гончарук) Про створення безпечних умов 
навчання, праці, забезпечення техногенної та 
пожежної безпеки закладів освіти

53
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00368/08-06 Доручення47886/1/1-19
(О. Гончарук) Про виконання фінансових планів за 
ІІІ квартал 2019 

54
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00369/08-06 Доручення48431/1/1-19
(О. Гончарук) Про результати аудиту використання 
коштів субвенції на Нову українську школу

55
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00371/08-06 Доручення47730/1/1-19
(О. Гончарук) Про звіт Урядової комісії з 
розслідування причин пожежі в Одеському коледжі 
економіки

56
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00372/08-17 Лист455/0/2-20
(В. Федорчук) Про підвищення ефективності 
заходів у сфері прав осіб з інвалідністю

57
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00373/08-17 Лист465/0/2-20
(В. Поліщук) БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
"РУКАВИЧКА"
Про забезпечення державної фінансової підтримки 
діяльності благодійних фондів

58
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00374/08-17 Лист473/0/2-20
(В. Федорчук) Про стан виконання плану заходів 
щодо прав осіб з інвалідністю

59
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00408/08-06 Доручення1203/0/1-20
(О. Гончарук) Про вжиття заходів з протидії 
незаконному обсягу пального

60
15.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00428/08-17 Лист687/0/2-20
(В. Федорчук) ВГОІ "УКРАЇНСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ"
Про виділення коштів на ремонт гуртожитків 
УТОГ

61
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00429/08-17 Лист780/0/2-20
(Д. Улютін) Про необхідність видачі доручення 
щодо проведення позапланових перевірок АЗС

62
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00430/08-06 Доручення47348/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ БАРДІНА М.О.
Про забезпечення створення, функціонування та 
ведення системи обліку публічної інформації

63
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00431/08-06 Доручення13617/68/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Про закупівлю транспортних засобів російського 
виробництва

64
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

00468/08-06 Доручення43612/1/1-19
(О. Гончарук) Про внесення змін до Закону 
України "Про джерела фінансування дорожнього 
господарства України" щодо запровадження 
середньострокового планування розвитку та 
утримання автомобільних доріг загального 
користування

65
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00469/08-06 Доручення576/1/1-20
(Д.Кулеба) Про представлення нової доповіді щодо 
ситуації з правами людини в Україні, підготовлену 
Управлінням Верховного комісара ООН з прав 
людини

66
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00470/08-04 Витяг з протоколуВП 29
(О. Гончарук) 3. Про проекти постанов Кабінету 
Міністрів України з питань адміністративних 
послуг

67
24.12.2019від

№
від 16.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00471/08-17 Лист853/0/2-20
(В. Федорчук) Про Прогноз розвитку 
соціально-трудових відносин, виникнення 
колективних трудових спорів (конфліктів) у 
першому півріччі 2020 року

68
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10
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Джерело  інформації 
(адресат)
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00494/08-17 Лист987/0/2-20
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З 
ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про стан виконання вимог ЗУ "Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

69
17.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00501/08-17 Лист989/0/2-20
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З 
ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про виконання протокольного доручення щодо 
пріоритетів гендерної політики

70
17.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00512/08-17 Лист967/0/2-20
(В. Поліщук) Про протиправні дії посадових осіб 
органів місцевого самоврядування та виконавчої 
влади в Запорізькій області

71
17.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00513/08-17 Лист937/0/2-20
(Д. Улютін) Про порядок відпрацювання місць 
незаконної торгівлі пальним

72
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00520/08-17 Лист1018/0/2-20
Про запровадження експериментального проекту 
щодо спрощення процесу перевірки факту оплати 
адміністративних та інших послуг з використанням 
програмного продукту "check"

73
17.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

00328/08-39 Лист26/1.9-14.4-869
Про заходи з відзначення 2 лютого Всесвітнього 
дня водно-болотних угідь

74
11.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00506/08-41 Лист202/17-596-66
Про припинення повноважень Почесного консула 
Республіки Казахстан у м.Запоріжжя

75
13.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

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

00279/08-22 Лист274/25/10-20
Про запрошення на нараду з питань перевезень 
пасажирів 17.01.2020 (м.Київ)

76
10.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00280/08-22 Лист262/25/10-20
Про вжиття заходів щодо проведення в 2020 році 
конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування

77
09.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

00282/08-34 Лист128/17.1
Про надання звіту щодо стану виконання Програми 
розвитку фізичної культури і спорту

78
11.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00322/08-37 Лист174/9.4
Про пропозиції до проєкту плану заходів з 
реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на 
період до 2026 року у 2020 році

79
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00329/08-51 Лист166/13.3
Про готовність отримання кореспонденції через 
СЕВ ОВВ

80
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство оборони

00466/08-48 Лист220/266
Про погодження проєкту Указу Президента 
України "Про внесення змін до Указу Президента 
України від 11 лютого 2016 року № 44"

81
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00347/08-32 Лист1/9-18
Про підключення до Єдиної державної електронної 
бази з питань освіти

82
14.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00362/08-32 Лист1/11-255
Про проведення опитування щодо визначення 
пріоритетних напрямів наукових досліджень 

83
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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00417/08-34 Лист02.01-11/10
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА 
СПОРТУ
Про сприяння проведенню масових 
фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ц 
2020 році

84
10.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00441/08-48 Лист1/9-20
Про підвищення кваліфікації з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації

85
14.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00375/08-33 Лист26-02/778/2-20
Про погодження проєкту постанови КМУ "Деякі 
питання реалізації перехідного періоду 
децентралізації окремих функцій у сфері 
громадського здоров'я

86
13.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

00321/08-31 Лист3301-04/1750-06
Про імплементацію положень Директив ЄС в 
національне законодавство 

87
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

00323/08-20 Лист7/19.3/497-20
Про надання інформації щодо реалізації проектів і 
заходів за рахунок субвенції з держбюджету на 
фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження

88
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00367/08-42 Лист7/13.3/602-20
Про погодження проєкту Закону України щодо 
призначення першого заступника та заступників 
голови районної держадміністрації

89
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00388/08-19 Лист7/.19.1/620-20
Про роботу нової інформаційно-аналітичної 
системи ДФРР

90
15.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00434/08-20 Лист7/7.3/667-20
Про подання бюджетної звітності за 2019 рік

91
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00465/08-27 Лист7/34/712-20
Про результати консультативної зустрічі щодо 
перспективного плану формування територій 
громад Запорізької області

92
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00467/08-30 Лист7/34.1/722-20
Про надання пропозицій групи народних депутатів 
України від Запорізької області та обґрунтування 
моделі  адміністративно-територіального устрою на 
субрегіональному рівні

93
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00491/08-25 Лист7/8.3/498-20
Про виконання Рекомендацій слухань на тему: 
"Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи 
вирішення проблем постраждалих інвесторів"

94
13.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00514/08-26 Лист7/10.4/745-20
Про моніторинг сучасного стану у сфері 
житлово-комунального господарства

95
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

00358/08-23 Лист2852-06/1799-06
Про проведення селекторних нарад з 15.01.2020

96
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00365/08-41 Лист3911-05/1780-03
Про надання інформації щодо результатів 
моніторингу умов інвестиційної діяльності та стану 
роботи із зверненнями інвесторів в Україні у ІІ 
півріччі 2019 року

97
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00427/08-31 Лист3631-06/2114-06
Про зняття з контролю моніторингу стану 
забезпеченості населення торговельними площами

98
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00464/08-21 Лист3611-07/2112-06
Про надання інформації щодо врахування 
регіональних особливостей малого і середнього 
підприємництва при розробці та прийнятті 
стратегій регіонального розвитку 

99
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00283/08-35 Лист284/0/290-20/61
Про інформування щодо стану призначення 
компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох 
років "муніципальна няня"

100
10.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00284/08-35 Лист359/0/2-20/37
Про соціальний захист малолітньої Єви Жердєвої

101
11.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00285/08-36 Лист321/0/2-20/37
Про забезпечення найкращих інтересів дітей, 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування

102
11.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00286/08-28 Лист326/0/2-20/29
Про проведення засідань комісій з визначення 
статусу осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, та інших категорій 
громадян у режимі онлайн-трансляції 

103
10.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00320/08-35 Лист484/0/2-20/10
Про стан виконання заходів з реалізації пілотного 
проєкту "Створення системи надання послуги 
раннього втручання для забезпечення розвитку 
дитини, збереження її здоров'я та життя" у 
2019-2021 роках 

104
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00376/08-35 Лист460/0/290-20/57
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення організаційної 
структури та державного контролю у сфері захисту 
прав дітей та соціальної підтримки сім’ї"

105
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00433/08-28 Лист630/0/2-20/47
Про виконання Державної програми протидії 
торгівлі людьми на період до 2020 року

106
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00435/08-28 Лист660/0/2-20/39
Про направлення копії наказу щодо гуманітарної 
допомоги

107
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ 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

00330/08-28 Лист271/02/07.2-20
Про надання інформації щодо потреби в отриманні 
бланків посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок 
війни

108
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00354/08-28 Лист22/6/0-122-20
Про надання інформації щодо забезпечення прав і 
свободи, які були позбавлені свободи на тимчасово 
окупованих територіях України

109
14.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00370/08-28 Лист456/0/290-20/57
Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо соціального захисту осіб похилого 
віку"

110
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00436/08-28 Лист414/02/07.1-20
Про проведення селекторної наради з питань 
забезпечення житлом учасників АТО 23.01.2020

111
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

00437/08-20 Лист10030-24-5/1102
Про повернення коштів, наданих з резервного 
фонду державного бюджету у минулі роки на 
поворотній основі

112
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16
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00516/08-20 Лист08040-10-6/1326
Про обмін електронною інформацією по 
соціальним виплатам та відміна паперових носіїв

113
17.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00522/08-20 Лист35140-05-6/1257
Про обсяги реалізації пального за ІІ півріччя 2019 
року

114
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

00498/08-46 Лист536/29.5/7-20
Про поширення інформації про роботу системи 
безоплатної правової допомоги

115
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Національна поліція України

00338/08-46 Лист99/55/02-2020
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНИХ 
РОЗСЛІДУВАНЬ
Про надання копій документів стосовно дозволів 
ТОВ "Крок Г.Т."

116
08.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00339/08-46 Лист100/55/02-2020
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНИХ 
РОЗСЛІДУВАНЬ
Про надання копій документів стосовно висновків 
ТОВ "Крок Г.Т."

117
08.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

00390/08-33 Розпорядження7р
Про запровадження в м.Запоріжжі комплексної 
послуги "е-малятко"

118
11.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00485/08-33 Лист08/03-28/00128
Про медичний супровід заходу Свята 
Водохрещення

119
15.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00383/08-20 Лист02-36/13-3
Про співфінансування реалізації проекту "ЗОШ №8 
-капітальний ремонт"

120
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00384/08-20 Лист02-36/14-3
Про співфінансування реалізації проекту "ДНЗ №8 
"Зірочка" - капітальний ремонт"

121
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00393/08-43 Лист02-68/7-3
Про нагородження Семікіна М.О.

122
11.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

00423/08-20 Лист02-02-12/42
Про співфінансування об`єкта "Комплексна 
модернізація КНДЗ "Ясла-садок №5 "Казочка"

123
14.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00353/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР Я.Криль 
Про виділення коштів на об'єкти спільної власності 
територіальних громад області 

124
14.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00377/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР КОВАЛЕВСЬКА Ю.С. (ТА ІНШІ)
Про питання децентралізації Токмацького району

125
10.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00463/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР БУРЯК О.М.
Про надання протоколу засідання робочої групи з 
вивчення питання збільшення обсягу фінансування 
Програми сприяння виконанню депутатських 
повноважень...

126
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00495/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТАРАСОВ В.Г.
Про додаткове фінансування КЗ 
"Кам'янсько-Дніпровська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат" ЗОР

127
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

00296/08-54 Лист01-26/0022
Про зарахування Христич В.В. до кадрового 
резерву

128
11.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00343/08-54 Лист01-26/0038
Про надання інформації щодо доходів обласного 
бюджету

129
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00344/08-54 Лист01-26/0039
Про надання інформації щодо коштів ДФРР

130
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00386/08-54 Лист0082/01-11
ДОБРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт доріг

131
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00387/08-54 Лист0097/01-11
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки

132
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00402/08-54 Лист5344/01-11
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ 
ОБ`ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ТЕРГРОМАД ТА ЖКГ
Про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності Стойчева В.М.

133
15.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00438/08-54 Лист01-26/0078
Про надання інформації щодо залишків цільових 
субвенцій

134
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00455/08-54 Лист6183/01-11
Про фінансування термомодернізації будівлі КП 
"Запорізький обласний центр охорони праці" ЗОР

135
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00484/08-54 Лист01-26/0082
Про вжиття заходів реагування направлених на 
усунення існуючих порушень вимог законодавства 
в сфері ЦЗ, техногенної та пожежної безпеки 

136
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

00295/08-22 Лист001-064/313
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

137
10.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00385/08-22 Лист001-64/459
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" зі сплати за 
споживання електроенергії

138
13.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00422/08-22 Лист001-064/545
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" зі сплати за 
споживання електроенергії

139
14.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

20
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00489/08-22 Лист001-064/616
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" зі сплати за 
споживання електроенергії

140
15.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

00518/08-48 Лист11/240
Про звіт щодо виконання заходів Програми 
сприяння розвитку матеріально-технічної бази...

141
14.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

00476/08-43 Лист01.04.01.01/09
Про нагородження Колесника П.О та Шамрай А.В.

142
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00303/08-22 Лист1
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про узгодження довідки щодо обсягів скрапленого 
газу

143
08.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00378/08-40 Лист021020
ООО "ЛАМСЕЛМАР"
Про передачу у користування земельної ділянки, 
яка перебуває у державній власності 

144
11.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00397/08-40 Лист3
ТОВ "ОРЛОВСЬКЕ МИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО 2014"
Про погодження на збільшення мисливських угідь

145
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00410/08-25 Лист01
ТОВ "ПІВДЕНЬ-БУД"
Про вирішення питання щодо погашення 
заборгованості за виконані роботи

146
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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00426/08-39 Лист1
ПАТ "МИХАЙЛО-ЛУКАШИВСЬКИЙ 
"АГРОТЕХСЕРВІС"
Про надання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами

147
13.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00442/08-22 Лист7
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про погодження паспорту автобусного маршруту

148
13.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00449/08-22 Лист54
ТОВ "АТП АСА"
Про надання роз`яснень за результатами засідання 
конкурсного комітету

149
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00479/08-43 Лист01/01-04/97/1
ТОВ "СП ЮКОЙЛ"
Про нагородження Гридасова Ю.В.

150
14.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00316/08-26 Лист07/1
ПП "РОДІНА"
Про передачу водогону на баланс Новогупалівської 
сільської ради

151
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00342/08-40 Листб/н
ПП "УКРРІЧБУД"
Про надання в оренду земельної ділянки

152
14.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00448/08-20 Лист25
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на перезарядку 
гамма-терапевтичного апарату "РОКУС-М"

153
14.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00450/08-20 Лист01/002
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА МО 
"ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ТАВРІЯ"
Про виділення коштів на реконструкцію стадіону 
ім. Андрєєва

154
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00453/08-33 Лист12
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про усунення порушення вимог законодавства у 
сфері техногенної та пожежної безпеки

155
03.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00521/08-38 Лист14
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про участь у програмі "На часі" з питань медичної 
реформи 21.01.2020

156
17.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

00439/08-26 Лист07/0098
Про проведення відкритого обговорення щодо 
встановлення тарифів на водопостачання 
24.01.2020 

157
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

00460/08-49 Лист206/20-Вих
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі КЗ "Запорізький 
обласний центр охорони культурної спадщини"

158
13.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00502/08-49 Лист330/592/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про судову повістку на 24.02.2020

159
15.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Херсонська ОДА

00515/08-19 Лист21-529/0/20/311
Про торговельно-економічне, науково-технічне і 
культурне співробітництво

160
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України
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00482/08-16 Лист09-07/20
(О. Бугай) Про участь у нараді 20.01.2020 (м.Київ)

161
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00496/08-16 Лист02-01/83
(А. Богдан) Про виконання Протокольного рішення 
за результатами першого засідання Ради розвитку 
громад та територій від 24.12.2019

162
15.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00517/08-16 Лист02-01/58
Про зняття з контролю завдання Указу Президента 
України "Про введення воєнного стану в Україні"

163
14.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

00424/08-22 Лист01-27/0043
Про вирішення питання ремонту дороги Т-08-19 
Більмак /М-14/

164
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00490/08-20 Лист01-25/0046
Про вирішення питання з фінансуванням заходів на 
пожежну безпеку

165
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

00419/08-28 Лист1659/01-33
Про виконання рішення обласного 
координаційного комітету сприяння зайнятості 
населення

166
10.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00524/08-27 Лист01-30/0048
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні детального плану 
території

167
17.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація
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00341/08-22 Лист010/01-18
Про ремонт дороги Дніпро - Васильківка - 
Покровське - Гуляйполе - Пологи - Мелітополь

168
14.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

00483/08-42 Лист01-20/0016
Про погодження звільнення Олійника Є.В.

169
15.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

00412/08-25 Лист01-01-19/0031
Про надання інформації щодо реконструкції 
стадіона ім.Андрєєва

170
13.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00507/08-51 Лист01-26/040
Про оновлення інформації на веб-сайті

171
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

00291/08-22 Лист01-36/288
Про ремонт доріг

172
17.12.2019від

№
від 13.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00403/08-42 Лист01-34/011
Про погодження звільнення Іванини О.І.

173
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

00293/08-26 Лист02-01-22/10
НОВОГУПАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про припинення водопостачання

174
11.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00315/08-30 Лист02-05/0073
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про адміністративно-територіальний устрій 
Чернігівської ОТГ

175
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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00318/08-20 Лист54
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про перерозподіл коштів субвенції на 
соціально-економічний розвиток

176
09.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00398/08-20 Лист01-48/97
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
мереж водопостачання с.Дніпрельстан

177
13.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00414/08-30 Лист02-05/0073
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про звернення щодо можливості входження 
Чернігівської ОТГ до складу Бердянського 
укрупненого району

178
13.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00440/08-20 Лист01-07/36
ФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
експлуатаційної свердловини на воду №2/679 в 
с.Золота Поляна

179
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00488/08-40 Лист02-121/0068
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про надання роз`яснень з земельних питань

180
13.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00508/08-20 Лист36
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію спортивної 
зали Будинку культури

181
17.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00509/08-22 Лист23
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання допомоги в проведенні ремонту 
дороги Т-04-01

182
13.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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00519/08-20 Лист42
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на співфінансування 
будівництва спортивних майданчиків

183
14.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00525/08-27 Лист39
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

184
17.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

00345/08-42 Лист02.1-26/04.3/38
Про надання інформації щодо контролю обліку 
робочого часу

185
14.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00472/08-42 Лист02.1-26/01/51
Про виплату вихідної допомоги у зв'язку із 
припиненням державної служби

186
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00473/08-42 Доповідна записка23/05.3.3.3-11
Про виплату вихідної допомоги у зв'язку із 
припиненням державної служби

187
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадскістю

00391/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Здендяк О.В.

188
15.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

00305/08-50 Лист01-3/0073
Про надання зали на 16.01.2020

189
13.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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00457/08-20 Доповідна запискаб/н
Про врегулювання питання щодо сплати боргу з 
перезарядки гамма-терапевтичного апарата 
"ТЕРАГАМ К-01"

190
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

00443/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження колективу інспекторів з 
ювенальної превенції 

191
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Департамент фінансів

00474/08-20 Лист07-11/146
Про надання інформації щодо переліку програм та 
заходів

192
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

00392/08-42 Лист14/03-17
Про сприяння фахівців ОДА у проведенні навчання

193
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

00292/08-20 Лист07.3-08/242
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

194
10.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ 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

00324/08-46 Лист341/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо користування 
водними ресурсами, що призвело до загибелі 
водних живих ресурсів, у тому числі на річці 
Молочній

195
11.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00364/08-46 Лист15/01/27-2020
Про надання кандидатур для включення до складу 
комісії з приймання-передачі майна комунальної 
власності тер.громади м.Мелітополя

196
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00406/08-46 Лист477/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо балансоутримувачів 
та власників гідротехнічних споруд

197
15.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

00421/08-18 Лист567/12
Про проведення "гарячої лінії" в КУ "Запорізький 
обласний контактний центр" ЗОР

198
13.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00312/08-49 Ухвала908/3361/19
УХВАЛА суду про відкриття провадження у справі 
за позовом ТОВ "Токмацький гранітний кар'єр"

199
10.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

00477/08-41 Лист142/1-Р
Про надання кандидатури до складу комісії

200
01.11.2019від

№
від 17.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00478/08-43 Лист08-Р
Про нагородження Гридасова Ю.В.

201
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00313/08-49 Лист280/6524/19
Про виклик до суду на 27.01.2020 по справі за 
позовом Гордієнко В.В.

202
13.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00504/08-49 Лист808/1509/16/216
Про копію ухвали суду по справі № 808/1509/16 та 
виклик до суду на 11.02.2020

203
14.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Інші територіальні обласні органи

00299/08-32 Лист01-01/05
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про організацію зустрічі

204
13.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

00319/08-33 Лист227/23-15-20
СХІДНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про проведення наради 16.01.2020 з питань 
підготовки до укладення договору з НСЗУ в рамках 
впровадження медичних гарантій з 2020 року

205
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00325/08-46 Лист35249/50/2-2019
БЕРДЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо виконання робіт з 
капітального ремонту стін ж/б №82 в м.Бердянськ

206
16.12.2019від

№
від 14.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00340/08-46 Лист216/47/04-2020
ХОРТИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо договорів на 
перевезення пасажирів ТОВ "Запоріжградтранс" та 
ТОВ "Запоріжградтранс-1"

207
10.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00348/08-46 Лист08-67/153
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 
(М.ДНІПРО)
Про проведення безвиїзних та виїзних перевірок

208
11.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00400/08-40 Лист14/65
ГУ МВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

209
27.12.2019від

№
від 15.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00405/05-46 Лист1051/44/1/06-202
ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо укладення договорів 
оренди земельної ділянки з Філією "Запорізького 
річкового порту" АСК "Укррічфлот"

210
10.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00407/08-46 Лист1052/44/1/06-202
ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо укладення договорів 
оренди земельної ділянки ТОВ 
"Турстрой-Червонодніпровське"

211
10.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00454/08-46 Лист134/05
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про запрошення до участі у публічній презентації 
діяльності 30.01.2020

212
16.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00492/08-46 Лист294/60-6/2020
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозвільних 
документів на викиди забруднюючих речовин у ПП 
"Завод Двигун"

213
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00493/08-46 Лист294/60-6/2020
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозвільних 
документів на викиди забруднюючих речовин у 
ТОВ "Промисловий синтез"

214
16.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00500/08-46 Лист155/40/01/07-202
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо договору оренди 
земельної ділянки з ТОВ "Січ"

215
10.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00503/08-49 Лист3195/2-16.17-35
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про витребування земельної ділянки у Натарової 
Л.В.

216
15.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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00505/08-49 Лист3136/5-16.17-35
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про витребування земельної ділянки ТОВ "Анхель 
Альянс"

217
14.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура

00314/08-46 Лист31/3-246вих20
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ БЕРДЯНСЬКОЇ 
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ
Про надання копій документів щодо земельної 
ділянки ТОВ "Барт-Будсервіс"

218
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00349/08-49 Лист35-141вих20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про долучення документів до матеріалів справи 
№908/1724/19 (ТОВ "Анхель Альянс)

219
11.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00350/08-49 Лист35-142вих20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про долучення документів до матеріалів справи 
№908/1727/19 (ТОВ "Анхель Альянс)

220
11.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00351/08-49 Лист35-148вих20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про письмові пояснення у справі №908/1724/19 
(ТОВ "Анхель Альянс)

221
11.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00352/08-49 Лист35-147вих-0
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про письмові пояснення у справі №908/1727/19 
(ТОВ "Анхель Альянс)

222
11.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00394/08-46 Лист112/2-39-вих.20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №1 
(ЗАПИТ)
Про надання інформації щодо містобудівної 
документації забудови міста Запоріжжя в районі 
вулиці Козачої, 3

223
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00395/08-46 Лист112/2-40-вих.20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №1
Про надання інформації щодо містобудівної 
документації забудови міста Запоріжжя в районі 
вулиці Козачої, 3

224
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00415/08-46 Лист36-340вих-20
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо укладення договорів 
суборенди земельних ділянок ТОВ 
"Азовінвестенерго" та ТОВ "Азовенергомаш"

225
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00297/08-46 Лист05/1-20вих-20
Про вжиття заходів щодо повернення земельної 
ділянки водного фонду  Мохнатко С.О. у державну 
власність

226
11.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00399/08-49 Лист05/4-2223-19
Про апеляційну скаргу на ухвалу господарського 
суду у справі ТОВ "Ріск"

227
11.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00499/08-46 Лист34-61вих-20
Про вжиття заходів до державної реєстрації 
земельної ділянки Натарової Л.В.

228
10.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

00300/08-22 Лист10/31
Про прибирання сміття вздовж автомобільних доріг 
державного значення

229
10.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00301/08-22 Лист10/39
Про рекламні засоби, які встановлені з порушенням 
безпеки дорожнього руху

230
10.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00302/08-22 Лист10/44
Про недопущення випуску на лінію автотранспорту 
в технічно несправному стані

231
11.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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00452/08-40 Лист717/41/32/01-202
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ 
ІНСПЕКЦІЇ
Про передачу земельної ділянки по вул. Перемоги, 
96 у м.Запоріжжі

232
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00458/08-49 Вимога3132/5-16.17
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС 
ПІВДЕННО_СХІДНОГО МЕЖРЕГІОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ МІНЮСТИЦІЇ
Про вимогу щодо витребування незаконного 
володіння ТОВ "Анхель Альянс" земельною 
ділянкою

233
14.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00459/08-49 Вимога3134/5-16.17-35
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС 
ПІВДЕННО_СХІДНОГО МЕЖРЕГІОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ МІНЮСТИЦІЇ
Про вимогу щодо витребування незаконного 
володіння ТОВ "Анхель Альянс" земельною 
ділянкою

234
14.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

00309/08-46 Лист393/41/32/03-202
Про заходи щодо виконання Програми підвищення 
рівня безпеки дорожнього руху

235
10.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00511/08-46 Лист59/33-202н/т
Про загрозу державному інформаційному ресурсу

236
17.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

00461/08-49 Лист1859/0/222-20
КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД
Про копію постанови суду за позовом заступника 
прокурора Запорізької області до ГУ 
Держгеокадастру у Зап.обл.

237
13.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України
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00307/08-21 ЛистВИХ №159/0/2
Про надання щорічного ліцензійного звіту за 2019 
рік

238
10.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00361/08-21 Лист210/0/20-20
Про обіг бланків ліцензії єдиного зразка

239
13.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

00308/08-22 Лист65/03/14-20
Про участь у проведенні габаритно-вагового 
контролю транспортних засобів

240
11.01.2020від

№
від 13.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00363/08-29 Лист16-573/162
Про віднесення суб`єктів господарювання ПАТ 
"Укртелеком" до відповідних категорій цивільного 
захисту

241
14.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

00523/08-22 Лист219/5/99-99-21-0
Про перелік можливих місць незаконної торгівлі 
пальним 

242
17.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

00357/08-22 Лист114/1/9.1-12
Про надання інформації стосовно перспективних 
проєктів дорожньої галузі

243
13.01.2020від

№
від 15.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00326/08-47 Лист10-21/1090/20
Про надання інформації щодо проєкту 
Національної доповіді з питань реалізації засад 
антикорупційної політики

244
13.01.2020від

№
від 14.01.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України
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00497/08-48 Лист99/21-08/2-20
Про надання інформації щодо територіальної 
оборони

245
15.01.2020від

№
від 17.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

00445/08-41 Лист68/03.24-7.1
Про участь у зустрічі з новопризначеним 
Надзвичайним і Повноважним Послом України в 
КНР (24.01.2020)

246
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

00432/08-37 Лист96/09.6-07-20
Про інформаційні матеріали до Дня Соборності 
України (22 січня)

247
15.01.2020від

№
від 16.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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