
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 27.01.20 по 31.01.20

Ф21-КА
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Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

00819/08-21 Доповідна запискаб/н
А.АНТОНОВ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про надання дозволу на здійснення заходів з 
приватизації державного майна, яке обліковується 
на балансі Департаменту ЦЗ 

1
27.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00881/08-22 Доповідна запискаб/н
А .АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про затвердження плану проведення моніторингу 
господарської діяльності, пов'язаною з 
металобрухтом

2
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00970/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів обласного бюджету на об'єкт 
"Водопостачання с.Петрівське Любимівської 
сільської ради Вільнянського р-ну"

3
30.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00971/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів з обласного бюджету

4
30.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

00954/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про погодження виплати премії Л.Яновській за 
січень 2020 року

5
30.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00955/08-31 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО (Управління містобудування)
Про необхідність укладання прямого договору на 
послуги зі зберігання на закритій стоянці 
службового легкового автомобіля

6
30.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

00814/08-09 Депутатське звернення04-17/24-53
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Про розгляд звернення гр. Савицького щодо 
нарахування боргу за водопостачання

7
22.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01006/08-09 Депутатське звернення04-15/12-77
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про звернення ГО "Антикорупційний рух воїнів 
АТО" щодо процесу розширення Приазовського 
національного природного парку

8
27.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Народні депутати України

00836/08-09 Депутатське звернення26/01-284
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про планування коштів для ремонту доріг 
Бердянського району

9
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00948/08-09 Депутатське звернення32/02/20-06
НДУ С. МІНЬКО 
Про організацію проведення фестивалю "Собор 
болгар України"

10
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

00817/08-46 Лист46/01/262
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ 
СПРАВ
Про співпрацю з антикорупційної проблематики

11
21.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Громадські об'єднання
2
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00850/08-44 Лист23/01
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "СОЮЗ 
ВЕТЕРАНІВ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК"
Про проведення заходу на честь 110-річниці 
Карацупи Н.Ф. 25.04.2020 (с. Олексіївка 
Більмацького р-ну)

12
23.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01016/08-34 Лист01/29-01
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про участь у семінарі "Соціальний супровід як 
інноваційна технологія соціальної роботи з 
прийомною сім'єю"  05-10.04.2020 

13
29.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

00883/08-41 Лист889454617RR00
ГРОМАДСЬКА МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"FRIENDS OF THE MENNONITE CENTRE IN 
UKRAINE"
Про розкопки Менонітських надгробних плит 

14
14.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00892/08-41 Листб/н
MUNI WORLD 2020
Про запрошення на міжнародну конференцію 
18-20.02.2020 до Ізраїлю

15
26.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00824/08-23 Листб/н
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ З`ЇЗД
Про проведення Всеукраїнського земельного з`їзду 
28.02.2020 м.Одеса

16
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00825/08-41 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІЛОВИЙ СОЮЗ
Про проведення щорічного інвестиційного 
роуд-шоу 19.04-22.04.2020 м.Лондон

17
27.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

3
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00846/08-49 Лист314/18/19
ЛЕШКЕВИЧ І.І.
Про додаткове нормативне обгрунтування 
безпідставності позовних вимог

18
21.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00853/08-37 Лист29
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ІДЖРАН"
Про проведення гала-концерту фестивалю 
"Культури народів світу" 10.05.2020

19
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00873/08-41 Лист20-26
АМЕРИКАНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛАТА В 
УКРАЇНИ
Про запрошення на Щорічну зустріч 
компаній-членів Американської торгівельної 
палати в Україні 06.02.2020 (м. Київ)

20
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00900/08-34 Лист124
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ
Про засідання Комітету УАФ 09.04.2020 
(м.Запоріжжя)

21
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00906/08-41 Лист2/5
ТУРЕЦЬКИЙ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВИЙ 
ХОЛДИНГ ОЗАЛТИН
Про співробітництво

22
27.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00939/08-49 Адвокатський запит02-20
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШЕРЕМЕТА І 
ПАРТНЕРИ"
Про надання інформації стосовно Програми 
передачі гуртожитків у власність територіальних 
громад

23
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00968/08-42 Лист01/24
ТОВ "КАРГО КОНСАЛТ"
Про проведення семінару з питань 
антикорупційного менеджменту та декларування 
доходів 26-27.02.2020

24
24.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

4
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01009/08-40 Лист01/0011
ТОВ "ДТЕК БЕРДЯНСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про надання згоди на розроблення проекту 
землеустрою щодо рекультивації земель

25
28.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Посольства, консульства

00852/08-41 Лист61318/17-200-15
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
СТАМБУЛІ
Про співробітництво

26
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

00842/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

27
21.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00843/08-49 Ухвала910/8271/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду по справі ДП НАЕК "Енергоатом"

28
21.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00844/08-49 Лист280/1124/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи за позовом ДОР Гришина 
Я.В.

29
21.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00933/08-49 Ухвала908/2155/18
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі за апеляційною скаргою 
ТОВ "Запорожградтранс-1"

30
23.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

5
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00804/08-06 Доручення2897/0/1-20
(О. Гончарук) Про надання інформації за 
результатами наради з питань розвитку будівельної 
галузі та детінізації ринку праці у будівництві від 
17.01.2020

31
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00805/08-06 Доручення2869/0/1-20
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ 
І СПОРТУ
Про виконання Рекомендацій слухань з питань 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді

32
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00806/08-06 Доручення2856/0/1-20
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ 
І СПОРТУ
Про виконання Рішення засідання круглого столу з 
питань вдосконалення державної молодіжної 
політики

33
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00807/08-06 Доручення2837/0/1-20
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про вжиття невідкладних заходів щодо збереження 
системи надання вторинної та третинної медичної 
допомоги населенню України

34
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00808/08-06 Доручення2801/0/1-20
(О. Гончарук) НДУ КРЯЧКО М.В. (ТА ІНШІ)
Про надання пропозицій щодо районного 
(повітового) поділу областей

35
21.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00809/08-03 Розпорядження1412-р
Питання управління окремими категоріями 
закладів освіти державної форми власності, що 
належать до сфери управління Міністерства освіти 
і науки

36
11.12.2019від

№
від 27.01.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00848/08-06 Доручення3151/0/1-20
(О. Гончарук) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради від 21.01.2020

37
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00860/08-06 Доручення1418/1/1-20
(О. Гончарук) Про направлення Протокольного 
рішення за результатами першого засідання Ради 
розвитку громад та територій від 24 грудня 2019 
року

38
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00861/08-06 Доручення2895/1/1-20
(Д. Кулеба) Про організацію 
Українсько-Словацького бізнес-форуму 
20-21.02.2020 в м. Сенец (Словаччина)

39
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00862/08-17 Лист1957/0/2-20
(В. Федорчук) Про перелік погоджених опорних 
закладів охорони здоров'я Запорізької області

40
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00863/08-17 Лист1992/0/2-20
(В. Поліщук) Про звернення ТОВ "Октан" стосовно 
оформлення земельної ділянки

41
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00864/08-17 Лист1956/0/2-20
(В. Федорчук) Про визначення на території району 
опорну багатопрофільну лікарню - КУ 
«Дніпрорудненська міська лікарня»

42
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00865/08-17 Лист1948/0/2-20
(В. Федорчук) Про виконання Протокольного 
рішення засідання Ради у справах осіб з 
інвалідністю при Кабінеті Міністрів України від 
27.06.2019 року № 1

43
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00866/08-17 Лист1994/0/2-20
(Д. Улютін) Про надання інформації щодо 
вивільнення працівників

44
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00885/08-06 Доручення2489/1/1-20
(О. Гончарук) Про необґрунтоване скасування 
субвенції з державного бюджету місцевому 
бюджету міста Мелітополя  на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

45
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00895/08-06 Доручення3387/0/1-20
Про участь у презентації планів роботи 
Укравтодору "Дороги UA 2020" 27.01.2020 
(м.Київ)

46
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00896/08-17 Лист2351/0/2-20
(В. Поліщук) ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ
Про становище що склалося на ТОВ "ЗТМК"

47
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00932/08-06 Доручення2168/1/1-20
(О. Гончарук) НДУ ЗІНКЕВИЧ Я.В.
Про отримання компенсації за належне жиле 
приміщення члену сім'ї загиблого 
військовослужбовця Майбороди Т.В.

48
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00940/08-03 Постанова1176
Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, 
що надходять на поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для проведення 
розрахунків з постачальником природного газу, на 
якого покладено спеціальні обов’язки

49
30.12.2019від

№
від 29.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00941/08-03 Постанова28
Про затвердження Порядку надання фінансової 
державної підтримки суб’єктам 
мікропідприємництва та малого підприємництва 

50
24.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

00942/08-03 Розпорядження1418-р
Про внесення змін до Концепції створення 
інтегрованої інформаційно-аналітичної системи 
"Прозорий бюджет"

51
24.12.2019від

№
від 29.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00956/08-06 Доручення3671/0/1-20
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
з питань реалізації постанови КМУ від 24 грудня 
2019 №1082 30.01.2020

52
30.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00959/08-17 Лист2479/0/2-20
(В. Бондаренко) ГО "УКРАЇНСЬКА 
ДЕМОКРАТІЯ"
Про застосування висновків, викладених в 
постанові Верховного Суду від 31.10.2019 року у 
справі № 813/1960/18, стосовно поширення дії 
Закону України "Про звернення громадян" на 
звернення громадських організацій та їх керівників

53
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00960/08-17 Лист2498/0/2-20
(Ю. Гусєва) Про опрацювання звернень від осіб, які 
постраждали від насильства

54
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00961/08-06 Доручення2569/1/1-20
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Про звернення громадських організацій щодо 
порушення законодавства України окремими 
суб'єктами господарської діяльності та зміни 
керівництва Антимонопольного комітету України

55
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00998/08-17 Лист2691/0/2-20
(Д. Улютін) Про запрошення на презентацію 
державної програми "Доступні кредити 5-7-9 %" 
03.02.2020 (м.Київ)

56
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00999/08-17 Лист2683/0/2-20
(В. Федорчук) Про виконання програм соціального 
захисту осіб з інвалідністю

57
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

01002/08-06 Доручення1065/1/1-20
(О. Гончарук) Про визнання пластового руху та 
особливості державної підтримки пластового, 
скаутського руху

58
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01004/08-06 Доручення1066/1/1-20
(О. Гончарук) Про внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти

59
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

01005/08-06 Доручення2157/1/1-20
(О. Гончарук) Про проведення позапланових 
заходів державного ветеринарно-санітарного 
контролю (нагляду) щодо суб’єктів 
господарювання, діяльність яких пов’язана з 
вирощуванням, утриманням та реалізацією живої 
птиці

60
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01038/08-04 Витяг з протоколу1-4/1/20-7/4
(О. Гончарук) Про Витяг з протоколу № 4 від 
24.01.2020 щодо доопрацювання перспективних 
планів формування територій громад

61
31.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01039/08-06 Доручення2475/1/1-20
(О. Гончарук) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про забезпечення фінансування у 2020 році 
заходів, пов'язаних із запобіганням надзвичайної 
ситуації на самопливному каналізаційному 
колекторі та напірному трубопроводі у місті 
Бердянську

62
31.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01040/08-17 Лист2836/0/2-20
(Д. Дубілет) Про зняття з контролю документів

63
31.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01041/08-17 Лист2811/0/2-20
(Д. Улютін) АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про проведення семінарів-нарад з питань 
енергозбереження

64
31.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01045/08-03 Постанова35
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
проведення щокварталу моніторингу та оцінки 
ефективності діяльності голів обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних 
адміністрацій

65
24.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01046/08-03 Постанова34
Про внесення змін до Методики формування 
спроможних територіальних громад

66
24.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

00811/08-39 Лист26/1.5-15.2-2295
Про забезпечення процедури стратегічної 
екологічної оцінки

67
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00930/08-39 Лист26/1.4-11.1-2538
Про участь в опитуванні щодо екологічних 
проблем територіальних громад

68
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00903/08-41 Лист413/14-194/087-
Про участь у конкурсі на здобуття звання 
"Всесвітня столиця книг"

69
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01019/08-41 Лист51/21-212/3-218
Про виставкові заходи у Запорізькій області

70
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

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

00821/08-41 Лист2157/19-2/15-19
Про проведення Міжнародного семінару 
01.04-05.04.2020 (Словаччина, Чехія, Австрія й 
Угорщина)

71
28.12.2019від

№
від 27.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00964/08-34 Лист942/14.3
Про надання інформації щодо вартості послуг 
харчування в рамках програми мобільності молоді

72
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01042/08-34 Лист1045/21
Про проєкти розвитку спортивної інфраструктури 
державного фонду регіонального розвитку

73
31.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00884/08-32 Лист1/9-33
Про проведення конкурсів серед претендентів на 
першочергове зарахування до закладів вищої 
медичної і педагогічної освіти за державним 
(регіональним) замовленням

74
21.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

00915/08-32 Лист1/9-50
Про проведення конференції "Професійний 
розвиток вчителя: відкритість до змін" 
11.02-12.02.2020 м.Київ

75
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

01007/08-20 Лист1/9-56
Про дотримання норм законодавства в частині 
перерахування податку на доходи фізичних осіб

76
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00822/08-33 Лист26-04/1985/2-20
Про проведення заходів з імунізації

77
27.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00989/08-33 Лист25-04/2709/2-20
Про участь у заході "Оптимізація лікарняної 
мережі в Україні" 17-18.02.2020 (м.Київ)

78
30.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

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

00803/08-50 Лист7/32/1205-20
Про надання інформації щодо контактів 
Департаменту ЖКГ ЗОДА

79
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00855/08-35 Лист7/35.2/1349-20
Про надання інформації щодо розробки гендерного 
індексу

80
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00856/08-26 Лист8/10.4/475-20
Про моніторинг у сфері житлово-комунального 
господарства

81
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00857/08-19 Лист7/36/1303
Про погодження проєкту Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2027 року

82
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00928/08-41 Лист7/36/1482-20
Про відбір кандидатів на отримання нагороди 
Dubai International Award for Best Practices

83
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00929/08-25 Лист7/19.2/1455-20
Про перевірку об'єктів будівництва амбулаторій

84
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00943/08-33 Лист7/19.4/1515-20
Про надання інформації щодо використання 
субвенції на розвиток системи охорони здоров'я у 
сільській місцевості

85
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00963/08-19 Лист7/19.1/1545-20
Про внесення змін до регіональних комісій ДФРР

86
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01037/08-20 Лист7/34.4/1649-20
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження розподілу обсягу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
підтримку розвитку ОТГ у 2020 році"

87
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01043/08-51 Лист7/36.3/1637-20
Про партнерство в проєкті "Цифрова 
трансформація демократії. Громада в смартфоні"

88
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01044/08-28 Лист22/5/0-323-20
Про розміщення контактів безкоштовної "гарячої 
лінії" 0-800-309-110  ГО "Донбас СОС" на Інтернет 
ресурсах та інформаційних стендах органів 
місцевого самоврядування

89
31.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

00802/08-23 Лист2852-06/3720-06
Про проведення селекторних нарад з 29.01.2020

90
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00949/08-21 Лист3611-07/4492-06
Про надання інформації щодо організації 
регіональних зустрічей з питань фінансової 
підтримки мікро та малого підприємництва

91
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01000/08-20 Лист2715-06/4608-03
Про надання фінансової підтримки УТОГ

92
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01001/08-23 Лист2852-06/4634-06
Про проведення селекторних нарад 05.02.2020

93
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00837/08-28 Лист1161/0/2-20/61
Про погодження проектів актів з питань державних 
соціальних послуг

94
27.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

14



№
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

00838/08-28 Лист1159/0/2-20/61
Про порушення законодавства, виявлені у 
діяльності закладів соціального захисту населення

95
27.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00839/08-35 Лист1166/0/2-20/57
Про надання інформації щодо виконання 
Національного плану дій з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях комітету ООН з ліквідації 
дискримінації щодо жінок

96
27.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00859/08-20 Лист1183/0/2-20/22
Про формування Бюджетної декларації на 
2021-2023 роки

97
21.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00889/08-28 Лист1160/0/290-20/29
Про надання інформації щодо користування 
пільгами, які засновані громадськими 
організаціями осіб з інвалідністю

98
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00904/08-28 Лист1172/0/290-20/29
Про надання інформації щодо підприємств 
громадських організацій осіб з інвалідністю, яким 
надано дозвіл на право користування пільгами з 
оподаткування

99
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00931/08-35 Лист1336/0/2-20/37
Про надання інформації щодо жорстокого 
поводження з дітьми

100
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00993/08-28 Лист1401/0/2-20/56
Про проведення навчального заходу "Сучасні 
підходи адміністрування у сфері соціального 
захисту на рівні ОТГ" м.Дніпро 12-13.03.2020

101
29.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00994/08-28 Лист1473/0/2-20/47
Про повернутих громадян України, які перебували 
в ОРДЛО

102
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

15
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00996/08-28 Лист1486/0/2-20/39
Про звіти з розподілу гуманітарної допомоги 

103
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ 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

00810/08-28 Лист22/4.1-235-20
Про надання інформації щодо стану здійснення 
завдань та заходів, передбачених Державною 
цільовою програмою відновлення та розбудови 
миру в східних регіонах України

104
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00858/08-19 Лист22/4.1-259-20
Про надання звіту щодо виконання Державної 
цільової програми відновлення та розбудови миру  
в східних регіонах України

105
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00992/08-28 Лист853/02/28-20
Про надання інформації щодо зареєстрованих 
членів сімей загиблих учасників АТО/ООС 

106
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01014/08-28 Лист852/02/28-20
Про вирішення питання відшкодування витрат 
учасникам АТО, пов`язаних із оплатою послуг 
стоматологічної допомоги, зокрема 
зубопротезування

107
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

00840/08-20 Лист05110-20-6/2191
Про реалізацію Проєкту "Ґендерне бюджетування в 
Україні" у 2020 році

108
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00888/08-20 Лист47040-15-5/2401
Про надання прогнозних показників щодо 
концесійних платежів

109
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України
16
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00801/08-51 Лист1/04-2-235
Про цифровий розвиток у 2021 році

110
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство юстиції

00854/08-46 Лист813/00029.5/7-20
Про припинення реалізації проєкту "Я маю право!"

111
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

00946/08-29 Лист01/03-30/00371
Про участь А.Антонова та М.Барановської у роботі 
комісії 30.01.2020

112
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00965/08-22 Лист01086/03-30/01
Про зняття арешту з майна ЗДП "Кремнійполімер"

113
28.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00898/08-43 Лист308/02-68-2
Про присвоєння Почесного звання Куксову Р.С.

114
27.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00950/08-43 Лист317/02-68-2
Про присвоєння Почесного звання Капіносу Ю.В.

115
27.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

00981/08-20 Лист01-0336/28-1
Про виділення коштів на реконструкцію 
берегоукріплюючих споруд по вул. Горького у 
м.Бердянськ

116
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00982/08-20 Лист01-0333/26-1
Про співфінансування об`єкту "Будівництво 
шкільного стадіону Азовської ЗОШ І-ІІІ ст."

117
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада
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№
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Джерело  інформації 
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01013/08-33 Лист02-57/87-2
Про вирішення питання передачі функцій 
патологоанатомічної служби 

118
28.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00869/08-09 Депутатське звернення4/20
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про виключення селища Гасанівка з переліку 
населених пунктів, підпорядкованих 
Дружелюбівській сільській раді Вільнянського р-ну

119
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00870/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР БУРЯК О.М.
Про внесення в Комплексну програму розвитку 
малого і середнього підприємництва додаткових 
коштів на зупинення міграції трудозайнятого 
населення

120
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00897/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про надання інформації щодо фінансування 
Програми розвитку фізичної культури і спорту

121
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00921/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР БУРЯК О.М.
Про надання інформації щодо освоєння коштів по 
об'єктах, які фінансувалися з ДФРР

122
27.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00925/08-09 Депутатське звернення002/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про протипожежний захист обласного 
краєзнавчого музею

123
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Обласна рада

00815/08-54 Лист0250/01-21
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про допомогу на лікування гр. Вертепі Г.

124
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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00879/08-54 Лист01-26/0131
Про надання інформації щодо проектів рішень 
Департаменту культури ЗОДА

125
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00880/08-54 Лист0272/01-11
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт доріг

126
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00918/08-54 Лист01-26/0039
Про надання інформації щодо коштів ДФРР

127
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00919/08-54 Лист01
Про надання інформації щодо доходів обласного 
бюджету

128
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00976/08-54 Лист0225/01-11
КУ "ЛЮБОМИРІВСЬКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на погашення 
заборгованості, яка виникла перед 
постачальниками товарів і послуг

129
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00977/08-54 Лист0230/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів на передплату періодичних 
видань на 2020 рік

130
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00978/08-54 Лист0292/01-11
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на виконання робіт з 
обладнання приміщень та будівель системою 
протипожежної сигналізації

131
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00979/08-54 Лист0296/01-11
ТОВ "ЛЕКС СТАТУС"
Про надання пропозицій та переліку будівель, в 
яких плануються  в 2020 році здійснення 
реконструкції або капремонту, для проведення 
енергоаудиту

132
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00980/08-54 Лист0358/01-11
ГО "ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"МИ МОЖЕМО"
Про виділення коштів на придбання підлогового 
покриття для дитячого психіатричного відділення 
КУ "Обласна клінічна психіатрична лікарня" ЗОР

133
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00984/08-54 Лист0226/01-11
Про перезарядку гамма-терапевтичного апарату 
"Рокус-М"

134
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00985/08-54 Лист6023/01-11
Про перезарядку гамма-терапевтичного апарату 
"Рокус-М"

135
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00987/08-54 Лист0352/01-11
ДОР С. КАЛЬЦЕВ 
Про виділення коштів для КУ "Запорізький 
обласний методичний центр культури і мистецтва" 
ЗОР

136
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

00975/08-54 Лист01-26/0136
Про надання інформації щодо залишків цільових 
субвенцій

137
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

00823/08-22 Лист001-064/1316
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

138
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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00966/08-22 Лист001-064/1461
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

139
28.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01010/08-22 Лист001-064/1550
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

140
29.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

00891/08-22 Лист1/105-37
Про організацію зустрічі з європейськими 
компаніями

141
24.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00829/08-40 Лист03/01
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою

142
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00833/08-22 Лист4
ТОВ "АВТО-КІЧКАС-1"
Про надання копії протоколу засідання 
конкурсного комітету з перевезення пасажирів

143
27.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00877/08-22 Лист1/27
ТОВ "ІНТЕРМЕТ СПЛАВ"
Про залишення без розгляду документів щодо 
обстеження промислового майданчика

144
20.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00882/08-40 Лист4/12
ТОВ "ВИБІР"
Про підписання додаткової угоди до Договору 
оренди землі

145
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00907/08-40 Листб/н
ТОВ "СИМВОЛ 2005"
Про оформлення Договору оренди земельної 
ділянки

146
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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00913/08-22 Лист25
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ 
МЕТАЛІВ"
Про вирішення питання ремонту дороги по 
вул.Новобудов м.Запоріжжя

147
21.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00935/08-49 Листб/н
ТОВ "АВТОПРОСТІР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про адміністративний позов щодо визнання 
протиправним розпорядження голови ОДА від 
03.05.2019 №239

148
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00937/08-26 Листб/н
ТОВ "ГАНТІКОР"
Про співробітництво

149
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00938/08-40 Лист17
ТОВ "ОТДИХ"
Про надання роз`яснень з земельних питань

150
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00951/08-40 Лист14/02
ТОВ "ІНВАР"
Про дозвіл на розробку технічної документації 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

151
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00969/08-22 Лист30/01-20
ТОВ "ЄВРО-МЕТ"
Про проведення повторної перевірки приймального 
пункту металобрухту

152
30.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00973/08-22 Лист58
ТОВ "АТП АСА"
Про скаргу на рішення конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

153
30.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01012/08-22 Лист1/13-01-39
ТОВ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про вирішення питання щодо законності діяльності 
перевізника "Express"

154
27.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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01036/08-49 Листб/н
ТОВ "ВИБІР"
Про позовну заяву щодо визнання договору оренди 
земельної ділянки продовженим

155
31.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00916/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про проведення Біблійних читань 06.02.2020 (зал 
300 ЗОР)

156
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00923/08-28 Лист21/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про відзначення 75-річчя Великої Перемоги

157
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01022/08-20 Лист19
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про нестачу коштів на утримання приміщень 
структурних підрозділів ЗОДА

158
31.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01028/08-46 Лист01-04/71
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР "ЗОР
Про юридичний супровід по справі № 280/197/20

159
29.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00799/08-27 Листб/н
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПРАЦЕЗДАТНИХ ІНВАЛІДІВ"
Про пропозиції щодо облаштування районів 
м.Запоріжжя

160
20.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Суди

00934/08-49 Ухвала330/2018/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі Веселовського В.О.

161
27.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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01033/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про повістку виклик до суду у справі Міщенко 
Е.О., Моісеєв С.В., Фурдуй Ю.Г.

162
27.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

00828/08-20 Лист01-04/61
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про фінансування заходів пожежної безпеки

163
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00876/08-33 Лист23
КЗ "ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про реорганізацію санаторію

164
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

00909/08-30 Лист01-13/018
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ КДНЗ "КАЛИНКА" 
Про вирішення питання щодо недопущення 
включення Новоолександрівської ОТГ до складу 
Кушугумської ОСГ

165
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00945/08-30 Лист01-13/043
ЮЛЬЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС
Про недопущення включення 
Новоолександрівської ОТГ до складу 
Кушугумської об'єднаної селищної громади

166
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Житомирська ОДА

00914/08-37 Лист408/2-20/42
Про проведення туристичної виставки "ZT-EXPO 
2020" 14.05-15.05.2020 м.Житомир

167
23.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Одеська ОДА

00901/08-35 Лист6/01-40/531/2-20
Про дитячі заклади оздоровлення

168
23.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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Херсонська ОДА

00962/08-37 Лист72-1007/0/20/309
Про налагодження співпраці та сприяння 
популяризації туризму на Херсонщині

169
30.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

00816/08-16 Лист04-01/151
(С. Трофімов) Про вшанування Дня пам'яті Героїв 
Крут 29.01.2020

170
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01020/08-16 Лист22-02/200
(Г. Кільова) Про інформаційно-аналітичну довідку 
про стан роботи зі зверненнями громадян за 
підсумками 2019 року

171
29.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Президент України

00926/08-02 Розпорядження42/2020-рп
Про призначення А.Пилипчука головою 
Якимівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

172
25.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

00800/08-20 Лист01-24/0058
Про виділення коштів на заміну віконних блоків 
Андріївської СРШ І-ІІІ ст.

173
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

00983/08-42 Лист01.1-16/0079
Про збільшення чисельності управління 
соціального захисту населення

174
30.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00878/08-43 Лист01-19/0068
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Шашеро Н.В.

175
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00905/08-42 Лист01-12/251
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ
Про надання роз`яснень щодо граничної штатної 
чисельності працівників РДА 

176
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

00936/08-50 Лист01-01-42/060
Про зняття з контролю виконання листа

177
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

00953/08-42 Лист01-24/069
Про погодження звільнення Кошеля В.М.

178
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00890/08-37 Лист2-001/Ц-1
Про увічнення пам'яті репресованого діда гр. 
Царинної Л.І.

179
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00899/08-43 Лист01-31/054
Про нагородження Браженко І.В.

180
27.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00908/08-30 Лист01-29/058
Про залишення на території Пологівського району 
трьох ОТГ

181
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

00967/08-42 Лист01-46/0060
Про погодження звільнення Горбаня В.О.

182
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

01003/08-43 Лист0114/15
Про присвоєння почесного звання Барцалу В.Й.

183
28.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Сільські та селищні ради
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00849/08-30 Лист02-01-16/43
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про незгоду входити до складу 
Новоолександрівської ОТГ

184
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00871/08-30 Лист01
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про питання об'єднання Наталівської та 
Степненської сільських рад

185
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00902/08-30 Лист125/02-09-02
МАЛОТОКМАЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про можливість існування Малотокмачанської ОТГ 
як самостійної спроможної громади

186
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00910/08-30 Лист21
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про укрупнення громади за рахунок прилеглих 
ОТГ

187
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00917/08-30 Лист02-01-16/46
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальної громади

188
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00924/08-26 Лист02-01-15/06/1
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про завершення будівництва "мережі 
водовідведення с.Матвіївка"

189
08.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00952/08-30 Лист27
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про питання приєднання до Воздвижівської ОТГ

190
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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00991/08-09 Депутатське звернення02-05/0207
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про реформування 
адміністративно-територіального устрою

191
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01008/08-30 Лист02-24/129
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про незгоду входити до складу Кушугумської 
селищної громади або до м.Запоріжжя

192
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01011/08-20 Лист08-19/049
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про сприяння у вирішенні питання погашення ДУ 
"Дружелюбівський виправний центр (№1)" 
заборгованості зі зплати земельного податку

193
20.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01015/08-30 Листб/н
БАРВІНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ
Про залишення у складі Новомиколаївського 
району

194
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01018/08-26 Лист01-24/25
ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про проектно-кошторисну документацію щодо 
реконструкції споруд водозабору і водопроводу

195
29.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01025/08-21 Лист01-69/94
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про передачу об'єктів нерухомості

196
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Чернігівська райрада

00990/08-09 Депутатське звернення01-27/028
Про реформування 
адміністративно-територіального устрою

197
30.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

00974/08-20 Доповідна запискаб/н
Про забезпечення виплати заробітної плати в 
повному обсязі та недопущення виникнення 
кредиторської заборгованості із виплати заробітної 
плати

198
30.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку

01021/08-22 Доповідна запискаб/н
Про вирішення питання щодо подальших дій в 
частині ефективного використання майна 
(автомобілів)

199
31.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

00874/08-42 Доповідна запискаб/н
Про виключення А. Компанійця зі складу комісії з 
питань ліквідації Департаменту екології та 
природних ресурсів ЗОДА

200
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00875/08-42 Доповідна запискаб/н
Про виключення О. Швачко зі складу комісії з 
питань ліквідації Департаменту екології та 
природних ресурсів ЗОДА

201
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

00957/08-29 Доповідна запискаб/н
Про запобігання створенню умов загрози 
порушення функціонування територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту Запорізької області

202
30.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я

00834/08-39 Лист166/08-03
Про виконання рішення облради від 26.12.2013 № 
14 щодо оздоровлення басейну річки "Молочна"

203
23.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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00835/08-39 Лист168/08-03
Про виконання рішення облради від 28.03.2013 № 
26 щодо оздоровлення басейну річки Дніпро

204
23.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

00820/08-43 Лист01/5-10/369
Про заохочення Хачко О.В.

205
21.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00893/08-29 Лист01/2-08/497
Про розгляд додаткового питання на засіданні 
комісії ТЕБ та НС

206
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00894/08-29 Лист01/7-17/498
Про ситуацію, що склалася на ЗДП 
"Кремнійполімер"

207
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

00944/08-40 Лист13-8-0.4-166/90-
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання документів стосовно земельних 
ділянок ДУ "Бердянська виправна колонія" (№77) 
та ДП "Підприємство ДКВС України № 77"

208
29.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01035/08-49 Листб/н
Про письмові пояснення у справі за позовом ТОВ 
"БІЗ 2012"

209
31.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

01029/08-28 Лист08/03.3-05/843
Про здійснення контролю за додержанням 
законодавства про працю та зайнятість населення

210
24.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області
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00867/08-46 Лист860/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання копій документів щодо об'єкту 
будівництва "Харчоблок обласної клінічної 
лікарні"

211
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00868/08-46 Лист835/6-2020
Про надання інформації щодо субвенції для 
закупівлі природного газу ТОВ "Запоріжгаз Збут"

212
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01034/08-49 Ухвала908/3414/19
Про ухвалу суду у справі ПАТ "Компанія Райз"

213
23.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

00912/08-20 Лист13/63
ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ 
УКРАЇНИ"
Про вирішення питання щодо погашення 
заборгованості за використану електроенергію 
стаціонарним постом ДПС №5 "Луначарський 
(Азовське)"

214
27.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00830/08-48 Лист21/ф
Про використання коштів обласної цільової 
програми "Призовна дільниця"

215
10.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00831/08-48 Лист22/ф
Про використання коштів обласної програми 
"Сприяння розвитку матеріально технічної бази..."

216
10.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

01017/08-28 Лист294/01-17
Про переваги офіційного оформлення трудових 
відносин

217
17.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

31
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00845/08-49 Лист280/5966/19/386
Про копію ухвали суду щодо закриття провадження 
по справі Запорізького науково-дослідницького 
експертно-криміналістичного центру МВС України

218
22.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01030/08-49 Лист280/5188/19/470
Про копію ухвали у справі за позовом ПРАТ 
"Запорізьий залізорудний комбінат"

219
27.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

01026/08-39 Лист1-2-6/531-20
Про надання інформації щодо попередження та 
боротьби з незаконним рибальством

220
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00832/08-48 Лист101/177
БЕРДЯНСЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
Про погодження зведених та часткових нарядів на 
поставку техніки

221
23.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00841/08-49 Лист5262-2-16.17.-35
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо розміру мінімальних витрат 
виконавчого провадження

222
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00922/08-46 Лист08-67/447
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 
(М.ДНІПРО)
Про довідки щодо проведених щомісячних 
безвиїзних перевірок

223
23.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00988/08-38 Лист25
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про участь у програмі "Тема Дня" з питань ситуації 
на ЗДП "Кремнійполімер" 31.01.2020

224
30.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Прокуратура
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00986/08-46 Лист36-602вих.-20
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про визнання недійсним Договору співробітництва 
в сфері обробки земельної ділянки культурної 
спадщини

225
24.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00818/08-46 Лист04/7-37вих-20
Про спільний наказ ГУ НП в області, УСБУ в 
області та УСР в області ДСР НП України від 
16.01.2020 № 14/118/55/23 щодо правопорушень у 
сфері зайняття гральним бізнесом

226
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01024/08-46 Лист05/1-97вих-20
Про надання копії документів щодо видання 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
10.01.2020 № 6 "Про надання ПрАТ 
"Запоріжвогнетрив" згоди на списання державного 
майна"

227
29.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

00851/08-22 ЛистДН-3-02-44/60
СП "ЗАПОРІЗЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ"
Про вирішення ситуації з ПРАТ "Пологівський 
ОЕЗ"

228
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00972/08-40 ЛистН/НГ-21/22
Про залишення без розгляду звернень щодо 
виготовлення технічної документації із 
землеустрою

229
27.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00927/08-46 Лист59/33-392н/т
Про припис щодо здійснення перевірки порядку 
організації заходів із забезпечення захисту 
інформації

230
27.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00958/08-46 Лист59/2/2-218нт
Про використання доменних імен

231
23.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

00872/08-20 Лист04-08-07-15/296
Про усунення порушень, виявлених ревізією 
фінансово-господарської діяльності

232
27.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00911/08-20 Лист04-08-06-15/320
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

233
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01027/08-20 Лист04-08-06-15/326
Про результати ревізії Департаменту капітального 
будівництва ЗОДА

234
28.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01023/08-45 Лист21-28-173
Про впровадження кваліфікованого електронного 
підпису

235
28.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

01031/08-49 Постанова808/2832/17
Про постанову суду у справі ТОВ "Профтаксі 1"

236
22.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01032/08-49 Постанова808/2832/17
Про постанову суду у справі ТОВ "Профтаксі 1"

237
22.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна податкова служба України
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00827/08-20 Лист2994/10/28-10-5
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про надання інформації щодо обстеження 
підприємств у сфері діяльності з металобрухтом

238
23.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба статистики України

00995/08-19 Лист05-35/25-20
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Питання збору даних для моніторингу гендерної 
рівності"

239
30.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00886/08-29 Лист16-1437/162
Про віднесення суб'єктів господарювання до 
категорій цивільного захисту

240
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

00813/08-22 Лист218/1/9.1-12
Про надання інформації щодо підготовки 
фінансування інвестиційного проєкту з будівництва 
та реконструкції автомобільних доріг

241
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00847/08-22 Лист225/1/5.1-6
Про формування переліків об'єктів будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг

242
27.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне космічне агентство України

00812/08-22 Лист388/09-16Д03.2/
Про створення основної точки доступу даних 
Регіонального дзеркального сайту програми 
“Copernicus”

243
24.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

00826/08-26 Лист733/18.4.1/7-20
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, які здійснюють діяльність з 
виробництва теплової енергії

244
20.01.2020від

№
від 27.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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00997/08-26 Лист1151/19/7-20
Про участь у засіданні з питання щодо схвалення 
Інвестиційної програми КП "Облводоканал" ЗОР 
04.02.2020 (м.Київ)

245
29.01.2020від

№
від 31.01.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00887/08-47 Лист20-21/2852/20
Про надання звітної інформації за 2019 рік

246
28.01.2020від

№
від 28.01.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

00947/08-41 Лист248/02.2-7
Про участь в українсько-турецькому діловому 
форумі 03.02.2020

247
29.01.2020від

№
від 30.01.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

00920/08-46 Лист10-01-03/1842-2
ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
Про надання інформації щодо заходів для введення 
воєнного стану

248
28.01.2020від

№
від 29.01.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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