
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 20.01.20 по 24.01.20

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
Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту 
інформації

00795/08-51 Доповідна запискаб/н
Про порушення режиму обробки службової 
інформації

1
24.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

00632/08-22 Доповідна запискаб/н
А.АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів 
на внутрішньообласних автобусних маршрутах 
загального користування, які не виходять за межі 
території Запорізької області

2
21.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00656/08-42 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (Департамент освіти)
Про участь у конференції "Професійний розвиток 
вчителя..." В.Захарчука 11-12.02.2020 (м.Київ)

3
22.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00696/08-25 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент капітального 
будівництва)
Про вирішення питання щодо демонтажу огорожі 
на об'єкті "Хірургічний корпус обласної клінічної 
дитячої лікарні м.Запоріжжя - будівництво"

4
22.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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00697/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про опрацювання матеріалів проведених конкурсів 
з перевезення пасажирів на міжміських і 
приміських автобусних маршрутах загального 
користування, які не виходять за межі території 
Запорізької області

5
22.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00699/08-35 Доповідна запискаб/н
І.ФЕДОРОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про надання дозволу на укладання прямого 
договору на оплату проїзду дітей пільгових 
категорій та їх супроводжуючих осіб до МДЦ 
"Артек" та УДЦ "Молода гвардія"

6
23.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00773/08-20 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (Управління молоді)
Про перерозподіл залишку коштів субвенції

7
24.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

00794/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент економіки)
Про внесення змін до обласного бюджету щодо 
зменшення асигнувань Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі ЗОДА

8
24.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

00534/08-01 Закон України431-IX
Про внесення зміни до статті 13 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" щодо посилення соціального захисту 
окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок 
війни

9
20.12.2019від

№
від 20.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

2



№
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00535/08-01 Закон України421-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо невідкладних заходів у сфері 
охорони здоров’я

10
20.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00536/08-01 Закон України410-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
запобігання і протидії політичній корупції

11
19.12.2019від

№
від 20.01.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

00537/08-01 Закон України409-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, 
засуджених за злочини проти статевої свободи та 
статевої недоторканості малолітньої особи, та 
посилення відповідальності за злочини, вчинені 
проти статевої свободи та статевої недоторканості 
малолітньої особи

12
19.12.2019від

№
від 20.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00538/08-01 Закон України404-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення особистого 
голосування народними депутатами України на 
пленарних засіданнях Верховної Ради України

13
19.12.2019від

№
від 20.01.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00539/08-01 Закон України400-IX
Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні 
комісії Верховної Ради України

14
19.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00540/08-01 Закон України392-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти

15
18.12.2019від

№
від 20.01.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00541/08-01 Закон України385-IX
Про визнання пластового руху та особливості 
державної підтримки пластового, скаутського руху

16
17.12.2019від

№
від 20.01.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00542/08-01 Закон України340-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії рейдерству

17
05.12.2019від

№
від 20.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

3



№
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00543/08-01 Постанова454-IX
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Організація протиракової боротьби в Україні. 
Проблеми та шляхи їх вирішення"

18
14.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00544/08-01 Постанова453-IX
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Проблеми виконання Україною рішень 
Європейського суду з прав людини"

19
14.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00749/08-09 Депутатський запит11/10-1406
НДУ Ю.ЯЦИК
Про розподіл коштів, виділених на закупівлю 
витратних матеріалів для лікування хворих на 
хронічну ниркову недостатність методом 
гемодіалізу на 2020 рік

20
17.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

00546/08-15 Лист04-30/11-11025
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про участь у робочій нараді з питань визначення 
статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 27.01.2020

21
16.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00563/08-09 Депутатське звернення04-30/13-8164
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ
Про проведення слухань у Комітеті на тему: 
"Сучасний стан українських профспілок. Потреба у 
перезавантаженні соціального/публічного діалогу" 
19.02.2020 (м. Київ)

22
14.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00592/08-15 Лист04-24/05-87
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про участь у слуханнях з питань розвитку 
дошкільної освіти 12.02.2020 (м.Київ)

23
17.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
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00680/08-09 Депутатське звернення04-25/15-60(125
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ...
Про надання медичної допомоги гр. Шпилько Л.М.

24
20.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00737/08-15 Лист04-18/03-66(164
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про проведення парламентських слухань з питань 
протиракової боротьби 12.02.2020 (м.Київ)

25
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

00554/08-08 Депутатське звернення179-20/02
НДУ ШТЕПА С.С.
Про ремонт ділянки дороги з Квіткового провулку 
Запоріжжя до селища Креміно

26
14.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

00669/08-39 Лист53
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про курси підвищення кваліфікації з питань 
управління лісами ПЗФ 04-06.02.2020 (м.Київ)

27
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Військові частини

00767/08-48 Лист319
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про шефство та співробітництво

28
22.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

00550/08-44 Лист1701-201-КМЦО
Про застосування висновків стосовно поширення 
дії Закону України "Про звернення громадян" на 
звернення громадських організацій та їх керівників 

29
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00569/08-22 Лист54
ГО "ЗА ПРАВА ПЕНСІОНЕРІВ"
Про вирішення питання щодо транспортного 
обслуговування дачників 

30
15.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

5
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00573/08-26 Лист10
ГО "ПО ЗАХИСТУ ПРАВ ТВАРИН "ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУЖЕ"
Про надання допомоги в передачі б/у тротуарної 
плитки

31
18.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00642/08-34 Лист01/13-02-ОД
ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію додаткових культурно-освітніх 
поїздок громадської організації

32
13.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

00777/08-41 Лист1/20
ПРОГРАМА " U-LEAD З ЄВРОПОЮ"
Про участь у конференції "Наближаючи послуги" 
18.02.2020 (м.Київ)

33
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00567/08-39 Лист23
ТОВ "АГРОХІМПРОДУКТ"
Про вирішення питання з видачею документу 
дозвільного характеру

34
15.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00593/08-39 Лист5/01-22/104
ДЕРЖАВНА АЗОВСЬКА МОРСЬКА 
ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ
Про кандидатуру до складу Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при ЗОДА

35
15.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00594/08-30 Лист045/020
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ГРОМАД
Про консультації щодо вдосконалення 
перспективних планів об'єднання громад

36
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00595/08-30 Листб/н
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОТГ
Про добровільний процес об'єднання 
територіальних громад

37
15.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
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

00604/08-35 Лист87/2020
ФОНД ООН У ГАЛУЗІ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ
Про участь у Міжнародному форумі з питань 
подолання домашнього та гендерно-обумовленого 
насильства 20-21.02.2020 (м.Київ)

38
17.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00608/08-22 Лист07/01/20
ТОВ НВП "КОЛОВРАТ"
Про співробітництво

39
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00609/08-22 Лист01-03/458
ВСЕУКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЯ АСОЦІАЦІЯ
Про співробітництво

40
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00610/08-41 ЛистUNDP/RPP/2020
ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗБУДОВИ МИРУ
Про проведення засідання Ради ПВРМ 14.02.2020

41
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00625/08-22 Лист3
ТОВ "ЛЕКС СТАТУС"
Про проведення енергоаудиту будівель

42
21.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00636/08-39 Лист13
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОЄКТ 
"ОЗЕЛЕНЕННЯ УКРАЇНИ"
Про участь у проєкті з висадження дерев

43
15.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00639/08-41 Лист24-01/20
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про продовження співробітництва

44
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00647/08-41 Листб/н
ЦЕНТР "НОВА ЄВРОПА"
Про проведення публічної дискусії "Євромапа 
України" 11.02.2020

45
22.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00668/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ РИЖОВ М.Г.
Про надання інформації щодо отримання Пауком 
М.М. акту обстеження та дозволу при здійсненні 
діяльності з металобрухтом

46
22.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00673/08-28 Лист23/1
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ ТА АТО
Про участь у заходах до Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав 15.02.2020

47
14.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00698/08-41 Лист26/1
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про організацію проведення тренінгів з 
використання ЕТС "ProZorro.Продажі"

48
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00709/08-46 Лист04-22-1514-19
ХАРКІВСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання копій документів щодо проведення 
закупівель з ТОВ "Торговий дім "Главмаш"

49
21.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00729/08-22 Лист01-22-АЕР-ПТО
ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕНЕРГОРЕСУРСИ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2020 рік

50
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00740/08-26 Лист079-01
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ"
Про проведення виставки обладнання для 
поводження зі стічними водами 07-08.04.2020 
(м.Київ)

51
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Посольства
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00738/08-41 Лист035/2020
ПОСОЛЬСТВО КОРОЛІВСТВА НІДЕРЛАНДІВ В 
УКРАЇНІ
Про участь у семінарі з питань охорони здоров'я 
12.02.2020 (м.Київ)

52
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Посольства, консульства

00747/08-41 Лист6115/17-546-873
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
РОСТОВІ-НА-ДОНУ
Про надання інформації щодо неповнолітнього 
Качалова В.В.

53
24.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

00582/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

54
13.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00586/08-49 Лист280/5188/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію постанови суду у справі за позовом ПАТ 
"Запорізький залізорудний комбінат"

55
14.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00587/08-49 Ухвала908/1462/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ " 
Торгівельна компанія "Донрибкомбінат"

56
14.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00746/08-49 Лист160/1862/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи ПАТ "Розівський елеватор"

57
17.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

00547/08-17 Лист1072/0/2-20
(В. Федорчук) Про передачу в комунальну 
власність територіальної громади міста Запоріжжя 
земельних ділянок на о. Хортиця

58
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00589/08-06 Доручення2002/0/1-20
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
21.01.2020

59
20.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00618/08-17 Лист1207/0/2-20
(В. Федорчук) Про заходи, пов'язані із 
запровадженням Європейським Союзом 
безвізового режиму для громадян України

60
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00682/08-06 Доручення1819/1/1-20
(О. Гончарук) Про матеріали для проведення 
парламентських слухань на тему: "Організація 
протиракової боротьби в Україні, проблеми та 
шляхи їх вирішення" 12.02.2020

61
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00683/08-06 Доручення47240/1/1-19
(О. Гончарук) Про отримання фінансово-технічної 
(кредитної) підтримки для реалізації 
інфраструктурних проектів м. Запоріжжя з боку 
європейських банківських інституцій

62
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00684/08-06 Доручення2313/0/1-20
(О. Гончарук) Про здійснення контролю за 
додержанням законодавства про працю та 
зайнятість населення

63
22.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00689/08-06 Доручення134/1/1-20
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про Рекомендації слухань на тему: "Про стан 
соціального захисту дітей та невідкладні заходи, 
направлені на захист прав дитини в Україні"

64
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10
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00707/08-17 Лист1495/0/2-20
(Д. Улютін) ДОР КОВАЛЕВСЬКА Ю.С. ТА ІНШІ
Про визначення м. Токмак адміністративним 
центром майбутніх збільшених районів

65
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00708/08-17 Лист1519/0/2-20
(Д. Улютін)  Про оптимізацію структурних 
підрозділів райдержадміністрацій

66
23.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00751/08-03 Розпорядження1415-р
Про схвалення Державної стратегії у сфері протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним 
гепатитам на період до 2030 року

67
27.11.2019від

№
від 24.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00752/08-03 Постанова1164
Про внесення змін до Положення про Міністерство 
фінансів України

68
24.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00753/08-03 Постанова1166
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 2 березня 2016 р. № 207 і від 10 липня 
2019 р. № 691

69
27.12.2019від

№
від 24.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00754/08-03 Постанова4
Про внесення змін до граничних норм витрат на 
копіювання або друк документів, що надаються за 
запитом на інформацію

70
15.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

00755/08-03 Постанова11
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 серпня 2004 р. № 1107

71
15.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00756/08-06 Доручення2770/0/1-20
(Д. Кулеба) Про відзначення Дня Європи в Україні 
у 2020 році

72
24.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

11
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00600/08-22 Лист26/1.2-7.3-1028
Про критичну ситуацію із забезпеченням населення 
скрапленим газом 

73
13.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00713/08-39 Лист26/1.5-15.2-1855
Про надання переліку проблемних питань, які 
виникають у процесі здійснення стратегічної 
екологічної оцінки

74
21.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00581/08-22 Лист140/25/14-20
Про надання інформації щодо стану пасажирських 
перевезень на автомобільному транспорті 
загального користування

75
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

00576/08-34 Лист460/14.3
Про надання пропозицій щодо присудження Премії 
КМУ за особливі досягнення молоді у розбудові 
України

76
20.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00715/08-37 Лист601/4
Про державну підтримку розвитку культури

77
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00731/08-37 Лист680/9.6
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів з питань зміцнення національної єдності

78
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00733/08-20 Лист668/19.2
Про надання звіту щодо використання коштів 
державного бюджету

79
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00760/08-37 Лист755/6.11.2
Про передачу майнового комплексу НЗ "Хортиця" 
до сфери управління ЗОДА

80
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство оборони

12



№
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

00694/08-48 Лист220/398
Про участь в нараді щодо погашення 
заборгованості перед ТОВ "КОМУНТЕХ" за 
будівництво оборонних споруд 27.01.2020 (м.Київ)

81
22.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00614/08-33 Лист16-19/1458/2-20
Про проведення зустрічі 24.01.2020 (м.Київ)

82
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00615/08-33 Лист10-17/1256/2-20
Про надання інформації щодо залишків медичної 
субвенції

83
21.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00616/08-33 Лист25-04/1417/2-20
Про реструктуризацію Проекту "Поліпшення 
охорони здоров'я на службі у людей"

84
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00644/08-33 Лист04.2-24/Б-11649/
Про недопущення реорганізації КУ "Обласний 
клінічний ендокринологічний диспансер"

85
13.12.2019від

№
від 21.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

00681/08-19 Лист7/19.4/933-20
Про надання переліків проєктів державного фонду 
регіонального розвитку

86
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00693/08-30 Лист7/34/971-20
Про перспективні плани формування територій 
громад

87
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00710/08-26 Лист7/10.2/1028-20
Про надання інформації щодо необхідного 
фінансового ресурсу для забезпечення оснащеності 
будівель вузлами комерційного обліку 
комунальних послуг

88
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00735/08-30 Лист7/34.1/1115-20
Про проведення консультативної зустрічі 
27.01.2020 (м.Київ)

89
23.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

00716/08-42 Лист2901-06/2842-06
Про збереження функціонування Департаментів 
агропромислового розвитку як окремих 
структурних одиниць 

90
21.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00717/08-23 Лист2852-06/2815-08
Про проведення селекторних нарад з 22.01.2020

91
21.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00764/08-21 Лист3623-06/3559-06
Про закупівлю обладнання для центрів надання 
адміністративних послуг

92
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00531/08-28 Лист767/0/2-20/56
Про робочий візит до Запорізької області 
21.01.2020

93
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00548/08-28 Лист806/0/2-20/51
Про надання ОТГ технічного оснащення щодо 
виконання функцій у сфері соціального захисту 
населення та захисту прав дітей

94
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00549/08-36 Лист765/0/2-20/37
Про прийом звітності № 1-ОПС (річна)

95
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00577/08-36 Лист193/0/5-20/37
Про розгляд звернення Волобоєвої С.В.  щодо 
порушень прав дітей органами опіки

96
20.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00580/08-36 Лист822/0/2-20/44
Про фінансування видатків "Гроші ходять за 
дитиною"

97
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00598/08-36 Лист830/0/2-20/37
Про надання списків дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа, які перебувають на квартирному обліку

98
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00599/08-28 Лист814/0/2-20/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

99
17.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00617/08-35 Лист880/0/2-20/37
Про надання інформації щодо дітей, влаштованих 
до будинків дитини

100
21.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00690/08-28 Лист105/0/196-20
Про виплату соціальної допомоги

101
10.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00691/08-28 Лист939/0/2-20/22
Про зняття з контролю листів 

102
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00705/08-28 Лист993/0/2-20/31
Про передачу функцій формування та реалізації 
політики у сферах праці, трудових відносин, 
зайнятості населення, трудової міграції, 
соціального діалогу до Мінекономіки

103
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00711/08-28 Лист208/0/5-20/44
Про забезпечення автомобілем гр. Шрамко М.Р

104
21.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00712/08-36 Лист988/0/2-20/37
Про врахування в роботі наказу Мінсоцполітики від 
11.01.2020 № 9 "Про затвердження Програми 
підготовки громадян України, які бажають 
усиновити дитину, з питань виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування"

105
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова
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00761/08-35 Лист22615/0/2-19/57
Про технічну допомогу та експертну підтримку 
реформи інституційного догляду та виховання 
дітей

106
28.12.2019від

№
від 24.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00762/08-36 Лист1068/0/2-20/37
Про внесення змін до Порядку повернення в 
Україну дітей

107
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00763/08-35 Лист1109/0/2-20/49
Про надання річних звітів щодо виконання 
Програми забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків

108
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

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

00578/08-28 Лист481/02/07.2-20
Про проведення селекторної наради з питань 
забезпечення житлом учасників АТО 23.01.2020

109
20.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00579/08-28 Лист22/5/0-175-20
Про модель співпраці для забезпечення 
розроблення проекту державної програми 
забезпечення житлом осіб, які брали участь в АТО

110
20.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00706/08-20 Лист22/5/0-215-20
Про надання інформації щодо моделі співпраці 
органів місцевого самоврядування і забудовників 
під координацією Мінветеранів для забезпечення 
фінансування придбання житла особам, які брали 
участь в АТО

111
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00732/08-28 Лист22/6.2-204-20
Про надання інформації щодо наявності житлових 
приміщень для забезпечення тимчасовим житлом 
звільнених осіб

112
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів
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00551/08-20 Лист04110-08-2/1433
Про підготовку Бюджетної декларації на 2021–2023 
роки

113
18.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00695/08-20 Лист06030-27-6/1750
Про надання прогнозних показників на 2020-2023 
роки

114
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00714/08-20 Лист06030-27-6/1755
Про надання очікуваних та прогнозних показників 
надходжень державного та місцевих бюджетів на 
2020-2023 роки

115
21.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

00545/08-51 Лист1/04-4-135
Про перелік перспективних мереж об'єктів 

116
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00757/08-51 Лист1/06-6-218
Про запуск он-лайн платформи з цифрової 
грамотності

117
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00790/08-20 Лист01-0282/26-1
Про фінансування перехідного проєкту ДФРР у 
2020 році

118
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

00605/08-28 Лист01-01-31/0262
Про сприяння зайнятості населення

119
16.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

17
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00566/08-10 Лист04/03-28/00176
Про надання інформації щодо орієнтовних сум 
укладених договорів із закладами охорони здоров'я

120
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00775/08-27 Лист01/03-21/00334
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області з 
урахуванням міст обласного значення

121
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00646/08-20 Лист02-35/27-2
Про виділення коштів на ремонт дороги по вул. 
Воїнів-інтернаціоналістів в м.Мелітополь

122
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ 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

00590/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЛУЦЕНКО К.В.
Про фінансування реконструкції водопроводу в 
м.Василівка

123
20.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00659/08-09 Депутатське звернення01
ДОР В. ХРОЛ (ТА ІНШІ)
Про визначення опорної багатопрофільної лікарні 
КУ "Дніпрорудненська міська лікарня"

124
20.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00667/08-09 Депутатське звернення245-20
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про збільшення фінансування КУ "Обласний 
методичний центр культури і мистецтва"

125
22.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00670/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР Т. КОВИЛІНА
Про надання роз'яснення щодо фінансування 
заходів

126
22.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00720/08-09 Депутатське звернення130
ДОР КОЦЮБА В.Ю.
Про збереження дитячого протитуберкульозного 
санаторію

127
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00768/08-09 Депутатське звернення3
ДОР БУРЯК О.М.
Про включення ТОВ "ВКФ "Надія-Грандекс" до 
Торгової місії до Ізраїля

128
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

00778/08-09 Депутатське звернення2
ДОР ЗНАМЕНСЬКИЙ С.А.
Про надання роз'яснення щодо правового статусу 
Панського озера

129
24.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Обласна рада

00575/08-54 Лист01-26/1081
Про підготовку проєктів рішень  щодо внесення 
змін до обласного бюджету на 2020 рік з питань 
фінансування комунальних закладів спортивного 
профілю ЗОР

130
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00628/08-54 Лист01-26/0103
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
приміщень адмінбудівлі

131
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00661/08-54 Лист0205/01-07
Про надання інформації щодо актуальних проблем 
соціально-економічного розвитку регіону

132
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00718/08-54 Лист01-26/0115
Про надання переліків автомобільних доріг

133
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00722/08-54 Лист0069/01-07
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про вдосконалення державної молодіжної політики

134
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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00785/08-54 Лист0254/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЮНОГО 
ГЛЯДАЧА"
Про виділення коштів на проведення реконструкції 
будівлі

135
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00786/08-54 Лист0186/01-11
Про виділення коштів на підтримку 
науково-дослідницького проєкту

136
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00787/08-54 Лист0233/01-13
ДОР ТАРАСОВ В.Г.
Про виділення коштів на утримання КЗ 
"Кам'янсько-Днапровська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат"

137
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00788/08-54 Лист0203/01-11
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР"
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки

138
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00789/08-54 Лист0181/01-11
Про сприяння у виданні Всеукраїнського журналу 
"Хортиця"

139
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

00655/08-09 Депутатське звернення526
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо відрахувань частини 
чистого прибутку комунальними підприємствами

140
22.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

00734/08-22 Лист1/05-01-25
Про проведення ремонтних робіт на автостанціях

141
21.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

20
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"Запоріжжяобленерго"

00662/08-22 Лист001-064/863
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

142
20.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00663/08-22 Лист001-064/865
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

143
20.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00664/08-22 Лист001-064/866
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

144
20.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00782/08-22 Лист001-064/1096
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

145
22.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00783/08-22 Лист001-064/1003
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

146
21.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00784/08-22 Лист001-064/1194
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

147
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

00557/08-22 Лист007-065/618
Про отримання статусу захищених споживачів ТОВ 
"ЗТМК" та ЗДП "Кремнійполімер"

148
15.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

00643/08-44 Лист9
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ
Про вжиття заходів щодо недопущення скорочення 
виплат працівникам освіти

149
21.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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00742/08-22 Лист06
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І 
ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Про вихід із кризової ситуації ТОВ "ЗТМК"

150
17.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

00702/08-43 Лист01.04.01.01/378
Про присвоєння почесного звання Кравченку І.Ф.

151
21.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00703/08-43 Лист01.04.01.01/379
Про нагородження Ушакової А.М. (інші)

152
21.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00704/08-43 Лист01.04.01.01/382
Про нагородження Меркулова В.М. (інші)

153
21.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00559/08-22 Лист26
ТОВ "MIDA"
Про реорганізацію товариства

154
16.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00570/08-22 Лист02
ТОВ "МЕТ-ІМПЕКС"
Про обстеження промислового майданчика

155
16.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00606/08-40 Лист7
ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про встановлення відсотка орендної ставки за 
користування земельною ділянкою

156
21.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00678/08-49 Лист20/07
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про відповідь на відзив по справі № 280/5188/19

157
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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00685/08-22 Лист8
ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ - ДІТЕЙ 
ВІЙНИ"
Про перевезення людей похилого віку в 
маршрутному транспорті

158
22.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00771/08-40 Лист1
ТОВ "НЕПТУН 2017"
Про передачу в оренду водного об'єкта в 
с.Благовіщенка

159
20.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00776/08-49 Лист131-54
ЗДП "РАДІОПРИЛАД"
Про пояснення по справі ТОВ "Біз 2012"

160
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00779/08-22 Лист6
ТОВ "МАРОНГ"
Про обстеження підприємства з питань діяльності з 
металобрухтом

161
20.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00780/08-22 Лист2001
ТОВ "БРУХТ ІНВЕСТ"
Про обстеження підприємства з питань діяльності з 
металобрухтом

162
20.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00781/08-22 Лист4
ТОВ "МЕРКУРІЙ-МЕТ"
Про обстеження підприємства з питань діяльності з 
металобрухтом

163
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00613/08-23 Лист2
ФГ "СПАЙДЕР"
Про відшкодування збитків, завданих внаслідок 
запровадження карантину тварин

164
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00629/08-39 Лист03/00055/1
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про визначення оцінки впливу на довкілля об`єкту 
"Реконструкція площі Фестивальної в м.Запоріжжі"

165
13.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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00657/08-22 Лист1
ОСББ "КОМФОРТ-НАДІЯ"
Про укріплення лінії електромережі

166
20.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00666/08-37 Лист4
БО "ЗБФ "ХЕСЕД МІХАЕЛЬ"
Про участь у вшануванні Міжнародного дня пам'яті 
жертв Голокосту 27.01.2020

167
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00687/08-20 Лист027
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ"
Про вирішення питання дофінансування Інституту 

168
22.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

00572/08-20 Лист06/0118
Про виділення коштів на технічне переоснащення 
підприємства

169
20.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00796/08-20 Лист07/0153
Про надання фінансової допомоги на виплату 
заробітної плати

170
24.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00797/08-20 Лист02/0155
Про додаткове виділення коштів на 
будівельно-монтажні роботи в с.Володимирівка

171
24.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00672/08-34 Лист003-20
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про сприяння у проведенні Міжнародного 
фестивалю "Запорізький Спас" 03-05.07.2020

172
20.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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00686/08-32 Лист01/0120
ЗОО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОСВІТА ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА"
Про розвиток системи національно-патріотичного 
виховання в закладах освіти

173
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

00560/08-22 Лист114
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погашення заборгованості за спожиту теплову 
енергію

174
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Суди

00584/08-49 Лист310/11049/18
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі за позовом Дикань 
Н.В.

175
16.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

00556/08-20 Лист01-04/34
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про фінансування заходів пожежної безпеки

176
16.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00621/08-20 Лист362
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів для погашення 
заборгованості за вироби медичного призначення

177
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

00772/08-43 Лист01.01-22/46
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Мінаєва Ю.П.

178
13.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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00798/08-20 Лист35-42/263
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про надання підтримки проекту щодо створення 
лабораторії FabLab Robotics

179
24.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

00532/08-16 Лист04-01/33
(С. Трофімов) Про заходи з відзначення Дня 
Соборності України 22.01.2020

180
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00665/08-16 Лист09-07/25
(О. Бугай) Про моніторинг ситуації у регіонах

181
22.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00748/08-16 Лист02-01/193
(А. Богдан) Про зняття з контролю документа щодо 
медіа-планування заходів з висвітлення діяльності 
місцевих державних адміністрацій

182
21.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Президент України

00533/08-02 Указ13/2020
Про звільнення в запас військовослужбовців 
строкової служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян України на 
строкову військову службу у 2020 році

183
16.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

00648/08-42 Лист01.1-16/0055
Про погодження звільнення Коломойця В.А.

184
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00528/08-33 Лист01-33/0026
Про надання інформації з будівництва медичних 
амбулаторій

185
13.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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00568/08-42 Лист01-12/150
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ
Про надання роз`яснень щодо граничної штатної 
чисельності працівників РДА 

186
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

00626/08-20 Лист016/01-37
Про виділення коштів на придбання цифрового 
рентгенологічного апарату

187
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00627/08-20 Лист015/01-20
Про виділення коштів з фонду ОНПС для 
проведення експертної оцінки незавершеного 
будівництва

188
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00641/08-42 Лист019/01-15
Про погодження призначення Авдієнко В.О.

189
21.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

00624/08-30 Лист01-26/0027
Про консультації щодо перспективних планів 
територій громад

190
21.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

00571/08-43 Лист02-57/04-к
Про нагородження Бобровника В.А. (інші)

191
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

00527/08-22 Лист02-39/0016
Про покращення транспортного сполучення

192
10.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

00619/08-42 Лист01-24/049
Про встановлення надбавки С. Мандрич

193
21.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00620/08-43 Лист01-24/048
Про нагородження Густ В.А.

194
21.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00622/08-30 Лист96/01-24
Про підвищення спроможності об'єднаних 
територіальних громад

195
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00792/08-40 Лист1597/01-11
Про надання роз'яснення щодо надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із 
землеустрою

196
20.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

00700/08-30 Лист01-09/043
Про проведення наради щодо обговорення проекту 
адміністративно-територіального устрою 
Приазовського р-ну

197
20.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

00744/08-40 Лист0020/01-23
Про надання інформації щодо протоколу наради з 
вирішення земельних питань

198
20.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00745/08-46 Лист01-40/0019
Про заходи з виявлення нелегальних АЗС та 
об'єктів грального бізнесу

199
14.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

00675/08-32 Лист01-11/0040
Про акредитацію фахової майстерні

200
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

00638/08-42 Лист01-05/005
Про надання роз'яснення щодо порядку виконання 
розпорядження від 17.01.2020 № 18 з питань 
граничної чисельності працівників 
райдержадміністрацій

201
21.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

28
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00750/08-20 Лист01.1-16/28
Про виділення коштів на ремонт аварійної ділянки 
дороги з інженерними спорудами

202
22.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольска райрада

00774/08-43 Лист01-14/11
Про присвоєння почесного звання Барцалу В.Й.

203
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

00597/08-40 Лист08-19/049
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про погашення заборгованості зі сплати 
земельного податку ДУ "Дружелюбівський 
виправний центр (№1)"

204
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00623/08-20 Лист41/01-22
ПРИМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт аварійної ділянки 
дороги по вул. Горького в с.Приморське

205
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00630/08-30 Лист24/04
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про схвалені проекти рішень щодо добровільного 
об`єднання територіальних громад

206
08.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00631/08-30 Лист19
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про схвалені проекти рішень щодо добровільного 
об`єднання територіальних громад

207
09.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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00633/08-20 Лист32
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про фінансування капітального ремонту будівлі 
сільського будинку культури в с.Новопрокопівка

208
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00634/08-20 Лист31
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про фінансування капітального ремонту будівлі 
сільського будинку культури в с.Новопрокопівка

209
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00635/08-22 Лист33
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про дозвіл на підвіс вуличного освітлення в 
с.Роботине

210
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00649/08-20 Лист01-48/98
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання контейнерів

211
13.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00650/08-20 Лист01-48/99
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання асенізаційного автомобіля

212
13.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00651/08-20 Лист01-48/167
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
поновлення будівельно-монтажних робіт з 
реконструкції водопровідних мереж в с.Лукашеве 
Запорізького р-ну

213
20.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00652/08-20 Лист01-48/168
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на коригування 
проектно-кошторисної документації з 
реконструкції водопроводу між с.Веселе та 
с.Зоряне Запорізького р-ну

214
20.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00653/08-20 Лист01-48/169
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на будівництво Центру 
медичної допомоги в сел. Сонячне

215
20.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00654/08-20 Лист01-48/171
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання сміттєвозу

216
20.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00658/08-40 Лист46/01-20
СВІТЛОДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про зняття з аукціону земельних ділянок для 
пасовищ та сіножать

217
16.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00688/08-30 Лист165
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про створення спроможних територіальних громад 
на території району

218
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00739/08-22 Лист01-19/67
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про ремонт дорожнього покриття Н-08 до 
с.Новгород

219
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00769/08-27 Лист02-01-29/89
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про підтримку в формуванні перспективного плану 
громади

220
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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Чернігівська райрада

00674/08-32 Лист01-27/0
Про акредитацію фахової майстерні

221
21.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

00561/08-20 Доповідна записка01д/04-01
Про Звіт щодо результатів діяльності Відділу 
внутрішнього аудиту ЗОДА

222
20.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку

00607/08-22 Доповідна запискаб/н
Про вирішення питання щодо подальших дій 
стосовно реалізації автомобілів Департаменту

223
21.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

00721/08-20 Лист02.1-26/05.2/85
Про збільшення фінансування для здійснення 
виплат при звільненні

224
23.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ 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

00637/08-42 Лист22/03-18
Про навчання за професійною програмою 
підвищення кваліфікації

225
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

00719/08-20 Лист11-09.1-07/616
Про виділення коштів на придбання службового 
автомобіля

226
23.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

00640/08-20 Лист253/9/08-01-06-0
Про звіти щодо надходжень податків і зборів

227
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00793/08-20 Лист315/9/08-01-13-0
Про внесення змін до обласної Програми

228
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

00562/08-40 Лист202/9/08-01-04-0
Про надання інформації щодо належності 
земельних ділянок на о. Хортиця

229
16.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління держтехногенбезпеки в Запорізькій області

00602/08-46 Лист158/01/13/-2020
Про стан протидії правопорушенням, злочинності 
та корупції

230
16.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00530/08-46 Лист573/01/6-2020
Про документування кримінальних проваджень, 
пов'язаних з незаконним зайняттям рибним та 
звіриним промислом

231
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00564/08-46 Лист77/04/08-2020
Про виконання Плану заходів із протидії 
злочинності та профілактики правопорушень

232
15.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00591/08-46 Лист553/01/6-2020
Про надання інформації щодо охорони та 
збереження малих та середніх річок Запорізької 
області

233
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00736/08-46 Лист741/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо гідротехнічних 
споруд на річці Молочній

234
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00676/08-49 Ухвала908/1724/19
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

235
14.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00677/08-49 Ухвала908/1727/19
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

236
14.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

00529/08-39 Лист166/07
Про надання кандидатури до складу Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при ЗОДА

237
15.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00701/08-39 Лист242/03
Про створення робочої комісії щодо дотримання 
вимог природоохоронного законодавства ЗДП 
"Кремнійполімер"

238
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

00730/08-44 Лист01-14/16
Про зустріч з учасниками мітингу 30.01.2020

239
23.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00791/08-44 Лист01-14/22
Про чергове засідання обласної тристоронньої 
соціально-економічної ради

240
24.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

00741/08-20 Лист01-08/121
Про виділення коштів на придбання пожежного 
автомобіля

241
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Запорізький обласний військовий комісаріат

00743/08-48 Лист6/пр
Про проект розпорядження голови 
облдержадміністрації "Про проведення призову 
громадян України на строкову військову службу у 
квітні-червні й жовтні-грудні 2020 року..."

242
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00585/08-49 Лист280/5364/19/264
Про повістку виклик до суду 

243
16.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00588/08-49 Лист280/6245/19/230
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"БІЗ 2012"

244
15.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00555/08-46 Лист193/60-6/2020
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів щодо висновку з 
оцінки довкілля ТОВ "Зофія ІІІ" та ТОВ 
"Азовпроменерго"

245
08.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00603/08-48 Лист101/155
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про закупівлю додаткового обладнання для 
автомобіля військової поліції

246
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00645/08-46 Лист22/54-20
ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про суспільно корисні роботи для порушників зі 
сплати аліментів

247
17.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00723/08-46 Лист368/48/-/04-2020
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів щодо паспорту 
полігону твердих побутових відходів

248
21.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00724/08-46 Лист368/48/-/04-2020
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів щодо паспорту 
полігону твердих побутових відходів

249
21.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00725/08-48 Лист6/1046
ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про погодження зведених та часткових нарядів на 
поставку техніки

250
02.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Прокуратура

00583/08-49 Лист32-300 вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про пояснення у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

251
16.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00679/08-49 Лист32-312вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про письмові пояснення щодо визнання 
незаконними та скасування розпоряджень голови 
облдержадміністрації

252
16.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00553/08-46 Лист04/7-31вих20
Про внесення змін до персонального складу штабу 
протидії незаконній торгівлі нафтопродуктами

253
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

00565/08-21 Лист02/1-35-00169
Про проведення перевірки державного нерухомого 
майна Відокремленого підрозділу "ЗАЕС" 
22.01.2020

254
15.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00766/08-21 Лист02/01-31-00236
Про державне майно, яке повернено у власність 
держави за рішенням суду (м.Бердянськ, 
вул.Волонтерів, 59)

255
20.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
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00726/08-22 Лист10/113
Про недопущення прийняття у пункти прийому 
металобрухту дорожніх знаків

256
22.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

00558/08-46 Лист599/41/32/03-202
Про виконання Програми розвитку автомобільного 
транспорту в Запорізькій області на 2019-2020 роки

257
14.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00728/08-46 Лист1237/41/32/03-20
Про обмеження руху через залізничний переїзд по 
вул. Ломоносова в м.Мелітополь

258
21.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00526/08-46 Лист59/5/4-105нт
Про передумови до загострення обстановки

259
17.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00552/08-46 Лист59/6/3-66нт
Про передумови до настання найдзвичайної 
ситуації на об'єкті критичної інфраструктури 
автодорожньої галузі

260
16.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00727/08-46 Лист59/2/2-147нт
Про надання інформації щодо іноземних 
представництв

261
20.01.2020від

№
від 23.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

00660/08-46 Лист105/55/107/01-20
Про складення протоколу щодо вчинення 
адміністративного правопорушення відносно 
Морозової М.І.

262
09.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

00770/08-20 Лист04-08-07-19/214
Про результати аудиту ДП "Конярство України" в 
частині діяльності філії "Запорізький кінний завод 
№ 86"

263
20.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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Державна служба автомобільних доріг України

00612/08-22 Лист159/1/9.1-12
Про участі у нараді з питань перспективних 
проєктів дорожньої галузі 21.01.2020 (м.Київ)

264
20.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

00671/08-42 Лист13-28-0.15-460/2
Про погодження призначення Присяжнюка П.В.

265
17.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

00596/08-39 Лист298/2/2/11-20
Про заходи з відзначення Всесвітнього дня води 
(22 березня)

266
17.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00692/08-22 Лист3-14/16/5-20
Про оптимізацію завдань, визначених для 
виконання місцевими державними адміністраціями 

267
22.01.2020від

№
від 22.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

00765/08-38 Лист389/27/15
Про перелік листів, які не потребують подальшого 
звітування

268
21.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

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

00574/08-26 Лист480/19/7-20
Про проведення засідання НКРЕКП щодо 
схвалення Інвестиційної програми КП 
"Облводоканал"  17.01.2020 (м. Київ)

269
13.01.2020від

№
від 20.01.2020
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00611/08-26 Лист579/19/7-20
Про запрошення для участі у відкритому 
обговорені проекту постанови щодо тарифів КП 
"Облводоканал" ЗОР 24.01.2020

270
15.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00601/08-47 Лист20-21/1790/20
Про надання інформації щодо діяльності 
уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) 
та щодо утворення (визначення) уповноваженого 
підрозділу (уповноваженої особи) з питань 
запобігання та виявлення корупції в обласній та 
районній державній адміністрації

271
17.01.2020від

№
від 21.01.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

00759/08-42 Лист11/08.02/22-20
Про портал управління знаннями

272
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

00758/08-33 Лист591/5-15-20
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про реєстрацію закладів охорони здоров’я в 
електронній системі охорони здоров’я 

273
23.01.2020від

№
від 24.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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