
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 03.02.20 по 07.02.20

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

01064/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО 
Про преміювання В.Литвиненка та В.Яроша у січні 
2020 року

1
03.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01065/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО 
Про встановлення надбавки В.Литвиненку за січень 
2020 року

2
03.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01103/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів 
на внутрішньообласних маршрутах загального 
користування, які не виходять за межі території 
Запорізької області

3
03.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01170/08-20 Доповідна запискаб/н
М.КУДЕРЧУК (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів у 2020 році на 
погашення кредиторської заборгованості за 2019 
рік по програмним заходам

4
05.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ 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

01052/08-01 Закон України436-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік" щодо 
забезпечення функціонування Фонду розвитку 
підприємництва

5
14.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
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

01053/08-01 Закон України206-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
внесення депутатських запитів

6
17.10.2019від

№
від 03.02.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01054/08-01 Закон України422-IX
Про внесення зміни до пункту 3 розділу II 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону 
України "Про внесення змін до деяких законів 
України щодо перезавантаження влади" щодо 
визначення розмірів посадових окладів та інших 
складових оплати праці, грошового забезпечення 
працівників правоохоронних та інших органів 
державної влади

7
20.12.2019від

№
від 03.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01055/08-01 Постанова455-IX
Про внесення змін до додатка до Постанови 
Верховної Ради України "Про відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році"

8
14.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01056/08-01 Постанова456-IX
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, 
проблеми і шляхи їх вирішення"

9
14.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01057/08-01 Постанова457-IX
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Пріоритети екологічної політики Верховної Ради 
України на наступні п’ять років"

10
14.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01058/08-01 Постанова439-IX
Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з 
трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 
752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" 
внаслідок його збиття Ісламською Республікою 
Іран

11
14.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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01059/08-09 Депутатське звернення04-23/11-277
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про звернення депутата Линника О.О. зі скаргою 
на бездіяльність Павлівського сільського голови 
Клименка А.В.

12
27.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Правові питання паперовий паперова

Народні депутати України

01087/08-09 Депутатське звернення20 96787
НДУ Ю. ТИМОШЕНКО
Про допомогу на лікування гр. Матяж Н.К.

13
29.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01113/08-09 Депутатське звернення182
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про розгляд звернення гр. Нікітана Ю.М. щодо 
будівництва водогону в с.Біленьке Запорізького 
р-ну

14
28.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01114/08-09 Депутатське звернення177
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про розгляд звернення гр. Торшиної Л.В. щодо 
придбання ліків для її сина

15
29.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01133/08-09 Депутатське звернення163
НДУ П. ЯКИМЕНКО
Про надання інформації щодо незаконного 
видобування піску

16
30.01.2020від

№
від 04.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01191/08-09 Депутатське звернення194-20/02
НДУ ШТЕПА С.С.
Про розгляд звернення гр. Меньшикова Г.М. щодо 
ремонту дороги до баз відпочинку

17
03.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01192/08-09 Депутатське звернення200-20/02
НДУ ШТЕПА С.С.
Про недопущення припинення діяльності КЗ 
"Запорізька обласна бібліотека для юнацтва" ЗОР

18
03.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

3



№
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

01193/08-09 Депутатське звернення187
НУ НІКІТІНА М.В.
Про розгляд звернення гр. Войновської І.А. щодо 
лікування її чоловіка

19
05.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

01125/08-41 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ПРАВОЗАХИСНА 
АНТИКОРУПЦІЙНА НАРОДНА РАДА
Про протиправні дії О.В`язовченка та С.Кривоноса

20
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01135/08-33 Лист61
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про включення БО "Мережа 100 відсотків життя. 
Запоріжжя" до складу госпітальної ради

21
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01172/08-44 Лист006/09/2020
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КАРІТАС 
КРАМАТОРСЬК"
Про організацію видання "Особливої книжки 
волонтера"

22
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

01212/08-41 Листб/н
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ) ГМБХ
Про стан будівлі обласного дитячого 
протитуберкульозного санаторію

23
31.01.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01268/08-41 Лист006-555/01-20
СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ОБСЄ 
В УКРАЇНІ М. ДНІПРО
Про організацію зустрічі

24
30.01.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01071/08-41 Листб/н
ДП "ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ"
Про співробітництво

25
03.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01072/08-34 Лист3
ТОВ "ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "НЕО"
Про проведення виставки 18.02-20.02.2020 м.Київ

26
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01073/08-39 Лист12/0-07
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА
Про проведення Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 18.02.2020 м.Київ

27
30.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01078/08-28 Лист4179
УКРАЇНСЬКА ФУНДАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО 
ЗДОРОВ'Я
Про результати діяльності мобільних бригад 
соціально-психологічної допомоги в 12 регіонах 
України

28
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01123/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ШУМЕЙКО І.П.
Про додаткові пояснення по справі ТОВ "Агротіс"

29
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01124/08-25 Лист030220-01
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА НАВЧАННЯ"
Про проведення семінару у сфері будівництва 
17-19.02.2020 (м.Київ)

30
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01159/08-33 Лист20-20-5
REVIVAL INSTITUNE FOR FUTURE
Про організацію проведення заходів протидії 
коронавірусу

31
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01214/08-40 Листб/н
ТОВ "ВАЛЕРІЯ"
Про надання земельної ділянки в оренду

32
27.01.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01216/08-41 Лист49
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про проведення 
українсько-південноафриканського бізнес-форуму 
15-17.04.2020

33
04.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01218/08-37 Лист2/01
ТОВ "ФІДЖІ ВОЯЖ"
Про налагодження ділової співпраці

34
06.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01254/08-49 Адвокатський запит1954/4
АДВОКАТ КОВАЛЕНКО В.В.
Про порушення законодавства в сфері охорони 
земель

35
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01282/08-41 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС 
ПРОГРАМИ "U-LEAD З ЄВРОПОЮ"
Про участь у Дні відкритих дверей " U-LEAD з 
Європою " 13.12.2020  (м.Запоріжжя)

36
07.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01285/08-22 Лист16/19
АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про підготовку та призначення поїздів на період 
літніх перевезень

37
27.01.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Суди

01116/08-49 Лист280/1345/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду щодо відкриття 
апеляційного провадження по справі Заболотної 
Н.О.

38
29.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

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

01276/08-49 Ухвала908/2630/13
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про звільнення самовільно зайнятої земельної 
ділянки за позовом прокурора Приазовського 
району до ТОВ "Ріск"

39
03.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01280/08-49 Лист310/11049/18
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД 
Про виклик до суду 

40
04.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01096/08-04 Витяг з протоколу1-5/1/20-7/1
(О. Гончарук) Про Витяг з протоколу № 5 засідання 
Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 (п. 7.1) 
щодо унормування процесу виплати премій 
керівникам суб'єктів господарювання державного 
сектору економіки, на яких утворено наглядові 
ради

41
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01097/08-17 Лист2914/0/2-20
(В. Поліщук) Про розгляд звернення депутатів 
Запорізької обласної ради  щодо безпечного 
довкілля для життя і здоров'я мешканців м. 
Запоріжжя

42
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01098/08-06 Доручення47005/104/1-19
(Д. Кулеба) НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я 
УКРАЇНИ
Про запровадження реформи системи фінансування 
спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 
допомоги

43
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01099/08-06 Доручення3776/1/1-20
(О. Гончарук) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 31.01.2020 до м.Києва

44
01.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01100/08-06 Доручення720/1/1-20
(О. Гончарук) Про розвиток дорожнього 
господарства Запорізької області

45
01.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01101/08-06 Доручення3850/1/1-20
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про проблеми у впровадженні медичної реформи в 
малонаселених та віддалених районах України та 
необхідності її відтермінування

46
01.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01102/08-06 Доручення1314/1/1-20
(О. Гончарук) Про результати перевірки питання 
використання коштів субвенцій, наданих на 
розвиток освітнього середовища

47
01.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

01132/08-17 Лист3144/0/2-20
(Д. Улютін) Про надання інформації щодо 
показників ефективності діяльності голів 
облдержадміністрацій

48
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01140/08-17 Лист3142/0/2-20
(Д. Улютін) Про Раду розвитку громад та територій

49
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01142/08-06 Доручення4402/0/1-20
(О. Гончарук) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради від 30.01.2020

50
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01146/08-17 Лист2997/0/2-20
(В. Поліщук) Про звернення ТОВ "Октан" щодо 
дозволу на розроблення проекту землеустрою

51
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01150/08-17 Лист3163/0/2-20
(В. Федорчук) Про реформування галузі охорони 
здоров'я

52
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01177/08-17 Лист3263/0/2-20
(Д. Дубілет) Про розширення використання 
адміністративних джерел збору даних

53
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

01178/08-06 Доручення1670/1/1-20
Про звільнення в запас військовослужбовців 
строкової служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян України на 
строкову військову службу у 2020 році

54
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01179/08-06 Доручення3149/1/1-20
(О. Гончарук) Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: "Безпека діяльності журналістів в 
Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення"

55
05.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01180/08-06 Доручення4639/0/1-20
(О. Гончарук) Про створення системи екстреної 
допомоги населенню за єдиним телефонним 
номером 112

56
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01181/08-06 Доручення3171/1/1-20
(О. Гончарук) Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: ''Пріоритети екологічної політики 
Верховної Ради України на наступні п ять років"

57
05.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01182/08-17 Лист3235/0/2-20
(Д. Улютін) Про підтримання 
адміністративно-територіального устрою

58
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01183/08-03 Постанова38
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 березня 2016 р. № 200

59
29.01.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01205/08-17 Лист3434/0/2-20
(Д. Улютін) Про звернення депутатів Чернігівської 
селищної ради щодо реформування 
адміністративно-територіального устрою 
районного рівня

60
05.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01209/08-17 Лист3432/0/2-20
(Д. Улютін) НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про схвалення складу Новоолександрівської 
об'єднаної територіальної громади

61
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
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
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документа

01227/08-06 Доручення4863/0/1-20
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
07.02.2020

62
06.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01242/08-06 Доручення3843/1/1-20
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про результати аудиту ефективності використання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров'я у сільський 
місцевості

63
06.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01243/08-06 Доручення3903/1/1-20
(О. Гончарук) Про оголошення 2020/2021 
навчального року Роком математичної освіти в 
Україні

64
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

01244/08-17 Лист3467/0/2-20
(Д. Улютін) ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про недопущення приєднання Тернуватської 
селищної ради Новомиколаївського району до 
Воздвижівської сільської ради Гуляйпільського 
району

65
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01245/08-17 Лист3546/0/2-20
(В. Поліщук) Про звернення ТОВ "Октан" стосовно 
оформлення земельної ділянки

66
06.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01270/08-06 Доручення48195/6/1-19
(Д. Кулеба) Про надання звіту за результатами 
засідання Міжурядової українсько-білоруської 
комісії з торговельно-економічного 
співробітництва

67
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01286/08-03 Постанова1182
Про затвердження Правил надання послуги з 
постачання гарячої води та типових договорів про 
надання послуги з постачання гарячої води

68
11.12.2019від

№
від 07.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01287/08-03 Розпорядження66-р
Про схвалення Концепції реалізації державної 
політики у сфері сприяння розвитку соціально 
відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 
року

69
24.01.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01291/08-17 Лист3777/0/2-20
(В. Федорчук) НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про запровадження системи фінансування 
спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 
допомоги

70
07.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

01141/08-29 Лист3702/09-2020
Про участь у засіданні Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС 04.02.2020

71
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01247/08-29 Лист4016/09-2020
Про результати засідання Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

72
06.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

01187/08-32 Лист1397/3.6.2
Про проведення 21.02.2020 року Міжнародного дня 
рідної мови

73
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

01230/08-34 Лист1484/21
Про надання інформації щодо стадіонів, 
реконструкцію або будівництво яких не завершено

74
06.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

01152/08-48 Лист220/664
Про відстрочку від призову на строкову військову 
службу

75
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я
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01154/08-33 Лист25-04/2931/2-20
Про надання інформації щодо використання коштів 
на реалізацію проєкту створення системи екстреної 
медичної допомоги

76
31.01.2020від

№
від 04.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01176/08-33 Лист26-04/3209/2-20
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про заходи запобігання занесенню і поширенню 
на територію України гострої респіраторної 
хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCov"

77
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01194/08-33 Лист26-04/3120/2-20
Про взаємодію Національної ради з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу з 
регіональними радами

78
03.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01229/08-33 Лист03.4-25/3081/2-2
ТОВ "АГРО ДНІПРО"
Про вирішення питання щодо правомірності 
встановлення ІІ групи інвалідності довічно Папучі 
О.В.

79
03.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01241/08-33 Лист23-04/3524/2-20
Про звітування за Портфелем проектів Світового 
банку

80
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01257/08-33 Лист01.6/3539/2-20
Про надання інформації щодо опорних закладів 
охорони здоров'я

81
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

01104/08-19 Лист7/36/1303-20
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної стратегії регіонального 
розвитку до 2027 року"

82
27.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01122/08-30 Лист7/34/1791-20
Про перегляд формування територій громад

83
31.01.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

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

01149/08-19 Лист8/36.5.1/654-20
Про призупинення дії постанови КМУ від 
21.12.2016 № 987 "Про щорічні звіти голів 
обласних, Київської і Севастопольської міських 
державних адміністрацій"

84
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01199/08-41 Лист7/12/1934-20
Про підготовку візиту ВПМУ Кулеби Д.І. до 
Республіки Болгарія 23-24.03.2020

85
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01208/08-26 Лист7/10.1/1999-20
Про надання роз'яснення щодо формування тарифів 
на теплову енергію та комунальні послуги

86
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01273/08-41 Лист7/12/2033-20
Про підготовку візиту ВПМУ Д. Кулеби до Індії 
(квітень 2020 року)

87
05.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01274/08-41 Лист7/12/2034-20
Про підготовку візиту ВПМУ Д. Кулеби до КНР 
(05-07.05. 2020)

88
05.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01275/08-26 Лист7/10.2/2127-20
Про надання інформації щодо укладання договорів 
на постачання електроенергії підприємствами 
водопровідно-каналізаційного господарства та 
теплопостачання 

89
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

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

01163/08-28 Лист3502-06/5753-06
Про погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати

90
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01188/08-50 Лист4602-04/6062-06
Про виставково-ярмаркові заходи у 2020 році

91
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01200/08-31 Лист3631-06/6046-06
Про виконання плану заходів з реалізації Концепції 
державної політики у сфері захисту прав 
споживачів на період до 2020 року

92
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01094/08-35 Лист1586/0/2-20/58
Про здійснення реабілітації дітей з інвалідністю

93
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01095/08-28 Лист1587/0/2-20/47
Про формування документів для можливості 
встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми

94
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01143/08-33 Лист1460/0/290-20/57
Про участь у проведенні ІІ Міжнародних 
консультацій "Співпраця заради Реформ в системі 
охорони психічного здоров'я" 06-07.02.2020 
(м.Київ)

95
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01147/08-42 Лист1624/0/2-20/56
Про недопущення скорочення працівників органів 
соціального захисту населення

96
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01186/08-28 Лист1738/0/2-20/39
Про направлення копій наказів

97
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ 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 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01204/08-20 Лист1761/0/2-20/29
Про працевлаштування осіб з інвалідністю

98
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01210/08-28 Лист1738/1/2-20/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

99
04.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01213/08-28 Лист1785/0/2-20/61
Про погодження проектів актів з питань державних 
соціальних послуг

100
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01269/08-28 Лист1895/0/2-20/51
Про надання технічної підтримки ОТГ 

101
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ 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

01184/08-28 Лист921/02/09.2-20
Про надання інформації щодо чисельності 
ветеранів які перебувають на обліку

102
03.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

01271/08-20 Лист07050-12-6/3816
Про медичну субвенцію на виплату заробітної 
плати працівникам закладів охорони здоров'я

103
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01272/08-20 Лист05130-13-6/3843
Про скасування завдання щодо подання звітності за 
бюджетною програмою

104
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

15



№
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

01145/08-21 Лист1/06-3-351
Про проходження навчання з надання 
адміністративних послуг

105
31.01.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01239/08-51 Лист1/04-3-423
Про заповнення електронних анкет (паспортів)

106
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

01222/08-20 Лист01/03-28/00457
Про виділення коштів на придбання житла для 
дітей-сиріт

107
04.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

01138/08-20 Лист01-0385/40-1
Про співфінансування об`єкту "Реконструкція 
кардіологічного корпусу міської лікарні 
м.Бердянськ"

108
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарська міська рада

01080/08-30 Лист01-01-48/0380
Про підтримання адміністративно-територіального 
устрою

109
27.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

01144/08-30 Листб/н
Про пропозиції до Перспективного плану 
формування територій громад

110
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01226/08-09 Депутатське звернення443/08-01
Про передачу майна дошкільного підрозділу КЗ 
"Кам'янсько-Дніпровська загальноосвітня 
школа-інтернат"

111
03.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

01082/08-43 Лист01-35/268
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Куцевляк Ж.М.

112
24.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01211/08-37 Лист01-34/0326
Про проведення фестивалю національних спільнот 
"Ми українські" у м.Приморськ

113
04.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01049/08-09 Депутатське звернення2/2020/3с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про виділення коштів на реконструкцію 
обвалування місця видалення відходів у 
м.Дніпрорудне

114
29.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01050/08-09 Депутатське звернення2/2020/4с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про надання графіків завершення робіт на об'єктах 
у м.Дніпрорудне

115
30.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01051/08-09 Депутатське звернення3/2020/4с
ДОР УСАТИЙ В.Ю.
Про виділення коштів на реконструкцію 
обвалування місця видалення відходів у 
м.Дніпрорудне

116
30.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01106/08-09 Депутатське звернення129
ДОР КОЦЮБА В.Ю.
Про виділення коштів на заміну віконних блоків 
КУ "Запорізька станція екстреної (швидкої) 
медичної допомоги" ЗОР

117
24.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
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

01112/08-09 Депутатське звернення250-20
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про фінансування для закупівлі обладнання для 
закладів охорони здоров'я Запорізької міської ради

118
03.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01115/08-09 Депутатське звернення003/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про надання кошторису видатків на утримання 
працівників департаментів

119
03.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01288/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ВОЛОШИН М.М.
Про виділення коштів на співфінансування 
будівництва мережі водопостачання 
с.Новотроїцьке Бердянського р-ну

120
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

01069/08-54 Лист0218/01-27
ГО "БАТЬКИ ЗА ВАКЦІНАЦІЮ"
Про надання інформації щодо заходів, що 
реалізуються та плануються в регіоні в напрямку 
розбудови системи громадського здоров`я та 
імунопрофілактики

121
30.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01070/08-54 Лист0204/01-27
ГО "ПЛАТФОРМА ЗДОРОВ`Я"
Про надання інформації щодо заходів, що 
реалізуються та плануються в регіоні в напрямку 
розбудови системи громадського здоров`я та 
імунопрофілактики

122
30.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01136/08-54 Лист0465/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про виділення коштів на забезпечення повноцінної 
роботи закладу

123
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01158/08-54 Лист0481/01-27
Про проведення благодійного телемарафону 
"Пам'ять"

124
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01258/08-54 Лист01-26/0172
Про вжиття заходів реагування щодо КЗ 
"Запорізька обласна універсальна наукова 
бібліотека" ЗОР

125
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01259/08-54 Лист0397/01-11
Про недопущення скорочення стимулюючих 
виплат працівникам установ та закладів охорони 
здоров`я, освіти та культури ЗОР

126
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01260/08-54 Лист0557/01-11
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про виділення коштів для реконструкції 
приймальної камери очисних споруд 
м.Дніпрорудне

127
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01261/08-54 Лист0451/01-11
ДОР БУРЯК О.М.
Про внесення змін до Комплексної програми 
розвитку малого та середнього підприємництва в 
Запорізькій області та виділення коштів для 
фінансування цієї Програми

128
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01262/08-54 Лист0542/01-11
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів для модернізації та 
реконструкції приєднуваних установ

129
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01263/08-54 Лист0529/01-11
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки

130
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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01266/08-54 Лист0538/01-13
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про надання пропозицій щодо доцільності 
перерозподілу ендопротезів

131
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

01075/08-22 Лист001-064/1740
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

132
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01076/08-22 Лист001-064/1653
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

133
30.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01185/08-22 Лист001-064/1826
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

134
03.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01220/08-22 Лист001-064/1950
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

135
04.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01221/08-22 Лист001-064/2089
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

136
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

01084/08-40 Лист11/2006137
Про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою 

137
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01085/08-40 Лист11/2006135
Про надання інформації щодо розгляду клопотання 
про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою

138
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01235/08-34 Лист1/1-98-4
Про підтримку юних гандболістів ТОВ 
"Гандбольний клуб ZTR"

139
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Банки

01160/08-20 Лист515/77/2020
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АБ 
"УКРГАЗБАНК"
Про реалізацію Програми фінансової державної 
підтримки "Доступні кредити 5-7-9%"

140
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

01231/08-48 Лист3/33/27-350
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про внесення змін до Програми, яка затверджена 
рішенням ЗОР від 06.04.2017 №59

141
06.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

01110/08-49 Лист28-22/2144
Про касаційну скаргу у справі за позовом  ДП 
"НАЕК "Енергоатом"

142
30.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01074/08-40 Листб/н
ТОВ "ТК "ДОНРИБКОМБІНАТ"
Про надання в оренду земельну ділянку водного 
фонду

143
03.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01111/08-49 Лист908/3361/19
ТОВ "ТОКМАЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про відповідь на відзив у справі щодо поновлення 
договору оренди земельної ділянки

144
03.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01131/08-26 Лист9
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про приведення господарської діяльності у 
відповідність 

145
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші кореспонденти
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

01086/08-22 Лист01/29
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

146
03.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01118/08-34 Лист154
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ "ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання інформації щодо фінансування 
розвитку фізичної культури 2020 р. у Запорізькій 
області

147
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01121/08-40 Лист15
ТОВ "СІОІЛ"
Про укладання договору оренди земельної ділянки

148
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01130/08-46 Лист04-01
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про недопущення порушень громадського порядку 
при виконанні підготовчих робіт

149
31.01.2020від

№
від 04.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01139/08-20 Лист77/01-21
КЗ "МОЛОЧАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗОШ-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на проведення 
протипожежних заходів в будівлях навчального 
корпусу

150
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01169/08-40 Лист05/02-1
ПП "ТЕХСЕРВІС"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки

151
05.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01236/08-50 Лист22/138-20
ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про запрошення у проведенні 07.02.2020 круглого 
столу

152
06.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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01253/08-37 Лист69-06/02
АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про проект "Розвиток мережі екотуризму у регіоні 
Чорного моря ..."

153
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01295/08-39 Лист07
ТОВ "ІНТЕР-ПЕТ"
Про декларацію про відходи за 2019 рік

154
07.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01296/08-40 Лист9
ТОВ "ЗППЗМР "РЕСУРС ІНВЕСТ"
Про підтвердження розміщення автозаправної 
станції в Акті Державної технічної комісії

155
07.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

01067/08-20 Лист06/0213
Про поповнення статутного капіталу підприємства

156
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01068/08-20 Лист06/0214
Про поповнення статутного капіталу підприємства

157
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01119/08-20 Лист07/0235
Про надання фінансової допомоги на виплату 
заробітної плати

158
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01157/08-26 Лист04/0240
Про встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання

159
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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01047/08-43 Лист27/01-1
ЗООГ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ ПРИКОРДОННИХ 
ВІЙСЬК"
Про нагородження Красноносенка В.Т. та Палець 
А.М.

160
27.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

01081/08-21 Лист1
КП "БОТІЇВСЬКЕ" 
Про видачу ліцензії на провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання

161
03.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01127/08-40 Лист309
КП "ВОДОКАНАЛ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

162
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Установи культури

01284/08-43 Лист14/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ.В.Г.МАГАРА "
Про присвоєння Почесного звання Камлик Т.І. (та 
іншим)

163
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01120/08-33 Лист5
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МЕДИЧНА АСОЦІАЦІЯ 
ФТИЗІАТРІВ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІВ
Про реформування та збереження 
протитуберкульозної служби України

164
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01126/08-33 Лист4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МЕДИЧНА АСОЦІАЦІЯ 
ЛІКАРІВ ОРГАНІЗАТОРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про проведення круглого столу 06.02.2020

165
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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01234/08-33 Лист6
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МЕДИЧНА АСОЦІАЦІЯ 
ЛІКАРІВ ОРГАНІЗАТОРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА 
від 23.01.2020 № 26

166
06.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

01090/08-30 Лист01-11/42
ГРИГОРІВСЬКИЙ НВК
Про недопущення включення 
Новоолександрівської ОТГ до складу 
Кушугумської ОТГ

167
29.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01128/08-43 Лист35-01/343
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Бєлікова С.Б.

168
30.01.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01129/08-43 Лист35-01/342
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про присвоєння Почесного звання Прушківському 
В.Г.

169
30.01.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01168/08-43 Лист01.01-22/23
Про присвоєння почесного звання Морошкіній 
Г.Ф.

170
11.01.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01256/08-40 Лист01.01-22/229
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про направлення копій технічних паспортів для 
отримання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

171
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

01063/08-16 Лист45-01/11
(А.Смирнов) МПП "РУСЛАН"
Про порушення чинного законодавства 
Запорізьким міським головою

172
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Правові питання паперовий паперова
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01175/08-16 Лист41-01/10
(К. Тимошенко) Про поширення соціальної 
реклами щодо Державної програми "Доступні 
кредити 5-7-9%"

173
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Президент України

01174/08-02 Розпорядження87/2020-рп
Про призначення В.Цапа головою Мелітопольської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області

174
31.01.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

01060/08-16 Лист15/3-07/125
Про надання інформації щодо закладів 
інституційного догляду та виховання дітей

175
30.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01061/08-16 Лист15/3-07/126
Про надання інформації щодо розвитку 
інклюзивної освіти

176
30.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

01062/08-16 Лист15/3-07/127
Про надання інформації щодо створення 
патронатних сімей

177
30.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

01155/08-40 Лист01-40/0091
Про надання довіреності на вчинення нотаріальних 
дій для здійснення процедури продажу земельної 
ділянки

178
31.01.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

01077/08-42 Лист01-01-36/069
Про погодження звільнення Галас Т.І.

179
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація
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01134/08-39 Лист01-25/0063
Про надання зауважень та пропозицій до проекту 
та звіту щодо стратегічної екологічної оцінки у 
складі проекту містобудівної документації

180
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01079/08-20 Лист01-18/024
Про виділення коштів для реконструкції спортивної 
зали 

181
20.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

01161/08-42 Лист02-39/0058
Про погодження звільнення Козаченка В.М.

182
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01162/08-20 Лист02-39/0057
Про співфінансування придбання шкільного 
автобусу

183
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

01198/08-42 Лист01-35/0083
Про погодження призначення Саламатіної Г.О.

184
05.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

01264/08-42 Лист01-34/023
Про погодження переведення Філіповича В.В.

185
04.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01265/08-42 Лист01-34/022
Про погодження звільнення Денисенка С.В.

186
04.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

01250/08-50 Лист12-29/0037
Про проведення комплексних  перевірок 

187
04.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація
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01153/08-42 Лист01-46/0079
Про погодження призначення Нічебай Т.В.

188
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

01088/08-30 Лист6/1-3
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про незгоду щодо входження до складу 
Новоолександрівської ОТГ

189
30.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01089/08-30 Лист02-01-16/56
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про незгоду щодо входження до складу 
Новоолександрівської ОТГ

190
30.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01117/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ПІДГІРНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
МОГИЛЕВЦЕВ О.Ю.
Про організацію зустрічі

191
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01156/08-22 Лист01-48/170
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання ремонту доріг

192
20.01.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01166/08-20 Лист01-48/339
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на виконання робіт з 
реконструкції ділянки водопроводу між селами 
Веселе та Зоряне

193
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01167/08-22 Лист01-48/338
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про відновлення роботи пункту габаритно-вагового 
контролю транспортних засобів

194
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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01171/08-29 Лист320
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про сприяння у розробці цільової Державної 
програми забезпечення пожежної безпеки

195
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01217/08-30 Листб/н
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про залишення Ботіївської ОТГ як самостійної 
адміністративно-територіальної одиниці

196
06.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01232/08-30 Лист27
ЛЮБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про незгоду щодо об`єднання з Воздвижівською 
ОТГ

197
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01233/08-20 Лист02-16/0259
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування проєкту "Реконструкція 
каналізаційної мережі в смт. Чернігівка"

198
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01252/08-20 Лист02-01-28/243
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про відновлення фінансування проекту 
"Реконструкція гідротехнічних споруд для захисту 
від підтоплення ..."

199
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01255/08-30 Лист02-24/167
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про об'єднання Новоолександрівської ОТГ

200
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01283/08-45 Лист26
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання копій документів щодо проведення 
місцевих виборів

201
07.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова
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01292/08-30 Лист02-01-16/78
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про створення Степненської ОТГ

202
07.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Токмацька райрада

01066/08-09 Депутатське звернення032
Про звернення депутата Ситніка І.В. щодо 
подальшої долі ДП "Хлібна база № 74"

203
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

01197/08-21 Доповідна запискаб/н
Про розгляд питання щодо передачі з балансу 
Департаменту агропромислового розвитку та 
захисту довкілля облдержадміністрації захисної 
споруди № 29324 за адресою пр.Соборний, 152-В

204
05.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

01281/08-20 Доповідна запискаб/н
Про дефіцит виділених коштів на оплату праці 
працівників Департаменту цивільного захисту 
населення ЗОДА

205
07.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадскістю

01048/08-38 Доповідна запискаб/н
Про зняття документів з контролю

206
03.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

01165/08-20 Доповідна запискаб/н
Про збільшення на 2020 рік обсягу асигнувань на 
проведення капремонту водопроводу в КУ 
"Любицький психоневрологічний інтернат" ЗОР

207
05.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01207/08-20 Доповідна запискаб/н
Про збільшення на 2020 рік обсягу асигнувань на 
надання щорічної грошової допомоги учасникам 
бойових дій на території інших держав

208
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ 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

01251/08-42 Лист41/03-17
Про навчання за загальною професійною 
програмою підвищення кваліфікації 19-26.02.2020

209
05.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

01219/08-40 Лист13-8-0.8-624/2-2
Про погодження плану роботи на 2020 рік

210
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01267/08-40 Лист13-8-0.10-682/2-
Про проведення наради з питань оновлення 
нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів

211
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01246/08-46 Лист1061/6-2020
Про надання інформації щодо виконання 
будівельних робіт

212
31.01.2020від

№
від 06.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01248/08-49 Лист908/188/20
Про визнання договору оренди земельної ділянки 
продовженим за позовом ТОВ "Вибір" до ЗОДА

213
03.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01278/08-49 Ухвала908/1724/19
Про перегляд судового рішення за позовом 
Запорізької місцевої прокуратури №3 до ТОВ 
"Анхель Альянс" 

214
22.01.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01279/08-49 Ухвала908/1727/19
Про перегляд судового рішення за позовом 
Запорізької місцевої прокуратури №3 до 
ТОВ"Анхель Альянс"

215
22.01.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Запорізькій області

01083/08-27 Лист1008-1.14/237
Про затвердження Річного Плану роботи на 2020 
рік

216
29.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

01206/08-50 Лист12.3/17
Про внесення заходів до оперативного плану

217
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

01091/08-20 Лист01-08/174
Про виділення коштів з ФОНПС на придбання 
автомобіля

218
03.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01092/08-20 Лист01-08/176
Про виділення коштів з ФОНПС на придбання 
лісових пожежних модулів

219
03.02.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

01107/08-49 Лист280/5188/19/552
Про копію ухвали суду у справі за позовом ПРАТ 
"Запорізький  залізорудний комбінат"

220
30.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01108/08-49 Лист280/5090/19/515
Про копію ухвали суду у справі за позовом 
Гордієнка В.В.

221
27.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01109/08-49 Лист280/6524/19/548
Про копію ухвали у справі за позовом Гордієнка 
В.В.

222
30.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01249/08-49 Ухвала326/1062/16-а/60
Про визнання дій неправомірними за позовом 
Старун С.М. до Проморської міської ради

223
03.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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01277/08-49 Лист280/5364/19/637
Про  виклик до суду

224
04.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01164/08-38 Лист29
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про участь у програмі "Тема Дня" щодо заяви 
народних депутатів партії "Слуга народу" 
05.02.2020

225
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01195/08-49 Лист5320-5-16.17.-35
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження по справі ТОВ "Анхель Альянс"

226
24.01.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01196/08-49 Лист5332-5-16.17.-35
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження по справі ТОВ "Анхель Альянс"

227
24.01.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01203/08-46 Лист538-40/-/04-2020
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо господарської 
діяльності з металобрухтом гр. Ганоцького О.О.

228
05.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01215/08-51 Лист34/05-292
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про договір зберігання підсистеми 
кібермоніторингу

229
03.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01290/08-22 Лист01-1/46
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності на березень 2020 року

230
07.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Прокуратура

01105/08-46 Лист36/2-800вих-19
ПРИАЗОВСЬКИЙ ВІДДІЛ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації щодо дозволу на розробку 
проєкту землеустрою ПП "Гудзон"

231
31.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01223/08-46 Лист34-628вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про вжиття заходів до проведення державної 
реєстрації права власності на земельну ділянку 
Паліводи В.В. та Паліводи О.В.

232
03.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01225/08-46 Лист34-629вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про вжиття заходів до державної реєстрації 
припинення прав на земельні ділянки, що були 
предметом судового розгляду

233
03.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01189/08-46 Лист05/1-110вих-20
Про надання інформації щодо видачі 
розпорядження голови ОДА від 27.11.2018 №336-л

234
03.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01190/08-46 Лист05/1-111вих-20
Про надання інформації щодо переліку діючих 
договорів оренди водних об`єктів та земельних 
ділянок під ними, де стороною (орендодавцем) 
виступає Запорізька ОДА

235
03.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01224/08-46 Лист05/1-116вих-20
Про надання інформації з питань забруднення 
навколишнього середовища, вирубки лісів тощо

236
04.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01228/08-46 Лист05/1-60вих-20
Про надання інформації щодо організації та 
виконання Державного бюджету України та 
місцевих бюджетів

237
22.01.2020від

№
від 06.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна
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01137/08-21 Лист02/1-30-00467
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПОВНОВАЖЕНЬ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про продовження терміну дії договорів оренди 
державного нерухомого майна

238
30.01.2020від

№
від 04.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

01289/08-46 Лист794/55/107/01-20
Про надання інформації щодо проведення 
пасажирообстеження за напрямком 
"Запоріжжя-Бердянськ"

239
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

01293/08-46 Лист04-08-11-15/466
Про надання інформації щодо виконання заходів 
обласної Програми профілактики правопорушень...

240
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

01201/08-29 Лист02-2017/92
Про формування державного замовлення на 
навчання у сфері цивільного захисту на 2021 рік

241
05.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01238/08-51 Лист04-2067/767
Про заповнення електронних анкет (паспортів)

242
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

01151/08-22 Лист404/5/5.1-6
Про надання пооб'єктних графіків будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг

243
04.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України
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01237/08-39 Лист679/3/5/11-20
Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про 
Загальнодержавну цільову програму розвитку 
водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року"

244
05.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

01148/08-22 Лист8-14/15/5-20
Про нормування питомих витрат ПЕР

245
03.02.2020від

№
від 04.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01202/08-22 Лист12-14/18/5-20
Про надання інформації щодо тарифів на теплову 
енергію, вироблену з використанням природного 
газу

246
05.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

01093/08-42 Лист1/15-22-73
Про надання інформації щодо навчання в 
Нацакадемії держуправління при Президентові 
України

247
23.01.2020від

№
від 03.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

01294/08-47 Лист20-21/4130/20
Про розробку та моніторинг антикорупційних 
програм

248
06.02.2020від

№
від 07.02.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

01173/08-48 Лист304/14-05/2-20
Про надання інформації щодо поширення 
коронавірусу

249
04.02.2020від

№
від 05.02.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

01240/08-33 Лист934/5.1.1-08-20
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо медичних послуг 

250
06.02.2020від

№
від 06.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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