
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 10.02.20 по 14.02.20

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
Відділ адміністрування Державного реєстру виборців

01493/08-45 Доповідна запискаб/н
Про звернення до Центральної виборчої комісії 
депутата Ботіївської сільської ради Харченка В.П.

1
12.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Відділ юридичний

01397/08-49 Доповідна запискаб/н
Про розгляд справи № 908/2155/18 щодо 
організації перевезень ТОВ "Запорізька перевізна 
компанія"

2
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Заступники голови ОДА

01357/08-20 Доповідна запискаб/н
М.КУДЕРЧУК (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів у 2020 році на 
реалізацію заходів регіональних програм

3
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01390/08-20 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів на водопровід м.Бердянськ 
та ремонт трубопроводу в районі с.Володимирівка 
Приазовського р-ну

4
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01391/08-26 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області на 
2012-2020 роки"

5
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

01546/08-20 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів на реалізацію 
заходів Програми підтримки розвитку культур 
національних меншин у Запорізькій області

6
13.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01560/08-20 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів у 2020 році на 
погашення кредиторської заборгованості за 2019 
рік по "Програмі розвитку культури Запорізької 
області на 2018-2022 роки"

7
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ 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

01305/08-01 Закон України460-IX
Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України щодо 
вдосконалення порядку розгляду судових справ

8
15.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Правові питання паперовий паперова

01306/08-01 Закон України475-IX
Про внесення змін до розділу IX "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про 
публічні закупівлі" щодо забезпечення можливості 
закупівель лікарських засобів та медичних виробів 
спеціалізованими організаціями, що здійснюють 
закупівлі

9
16.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

01307/08-01 Закон України467-IX
Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та 
перехідні положення" Бюджетного кодексу 
України

10
16.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01308/08-01 Закон України468-IX
Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік"

11
16.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2



№
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 
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01309/08-01 Закон України450-IX
Про ратифікацію Протоколу між Урядом України 
та Урядом Грузії про внесення змін до Угоди між 
Урядом України та Урядом Республіки Грузія про 
вільну торгівлю від 9 січня 1995 року

12
14.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01310/08-01 Закон України449-IX
Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до 
Угоди між Урядом України і Урядом Республіки 
Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування 
та запобігання податковим ухиленням стосовно 
податків на доходи

13
14.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01311/08-01 Закон України447-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
особливостей призначення керівників державних та 
комунальних закладів культури на тимчасово 
окупованих територіях

14
14.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01312/08-01 Закон України378-IX
Про внесення змін до Кодексу законів про працю 
України

15
12.12.2019від

№
від 10.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01313/08-01 Закон України469-IX
Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради 
України щодо вдосконалення електронної форми 
документообігу у Верховній Раді України

16
16.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01314/08-01 Закон України451-IX
Про ратифікацію Угоди про співробітництво у 
сфері розвитку між Урядом України та Урядом 
Турецької Республіки

17
14.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

3



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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01315/08-01 Закон України452-IX
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Федеративною Республікою Бразилія про взаємну 
правову допомогу та правові відносини у цивільних 
справах

18
14.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01316/08-01 Постанова486-IX
Про звільнення Бабак А.В. з посади Міністра 
розвитку громад та територій України

19
04.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01317/08-01 Постанова487-IX
Про призначення Шмигаля Д.А. 
Віце-прем’єр-міністром України - Міністром 
розвитку громад та територій України

20
04.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01318/08-01 Постанова472-IX
Про Заяву Верховної Ради України щодо участі 
Постійної делегації Верховної Ради України в 
роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 
2020 році

21
16.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01319/08-01 Постанова481-IX
Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з 
кримінальним переслідуванням старшого сержанта 
Національної гвардії України Віталія Марківа в 
Італійській Республіці

22
17.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01320/08-01 Постанова483-IX
Про стан соціального захисту дітей та невідкладні 
заходи, спрямовані на захист прав дитини в Україні

23
17.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

01522/08-09 Депутатське звернення04-30/11-31161
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про надання інформації щодо погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати для 
проведення слухань 11.03.2020

24
10.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Народні депутати України

01354/08-09 Депутатське звернення1912/07
МІЖФРАКЦІЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РІВНІ 
МОЖЛИВОСТІ"
Про реалізацію завдань щодо забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні

25
22.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01376/08-09 Депутатське звернення203-20/02
НДУ ШТЕПА С.С.
Про збереження дитячого протитуберкульозного 
санаторію у Запорізькій області

26
05.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01415/08-09 Депутатське звернення05/02/06-062
НДУ ОСТАПЕНКО А.Д.
Про надання інформації щодо виданих посвідчень 
учасників війни, осіб з інвалідністю та члена сім'ї 
загиблого

27
06.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01443/08-09 Депутатське звернення201
НДУ П. ЯКИМЕНКО
Про надання інформації щодо проблем у сфері 
незаконного видобування піску

28
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01518/08-09 Депутатське звернення105/280
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про недопущення припинення діяльності обласних 
протитуберкульозних закладів

29
11.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

01444/08-44 Лист17-20/25
ГО "ДОНБАС СОС"
Про надання контактів відповідальної особи зв'язку 
з безкоштовною "гарячою лінією" 0-800-309-110  
ГО "Донбас СОС"

30
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01526/08-43 Лист06/2020
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Бутенко О.В. (інші)

31
07.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Закордонні організації та фірми

01394/08-41 Листб/н
НІМЕЦЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ АГЕНСТВО
Про співпрацю у сфері енергоефективності в містах

32
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01298/08-49 Адвокатський запит01
АДВОКАТ ОСТОПАРЧЕНКО Л.В.
Про надання копій документів щодо гр.Щербини 
Л.М.

33
05.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01303/08-34 Лист85
ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ УКРАЇНИ
Про проведення матчу відбору на ЄвроБаскет-2021 
23.02.2020 (м.Запоріжжя)

34
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01323/08-22 Лист19.4-34-138
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ 
М.П.ШУЛЬГІНА "
Про довідник щодо затверджених  та скасованих  
будівельних  норм 

35
05.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01327/08-35 Лист45/07
ТОВ "СТАТУС-УКРАЇНА"
Про випуск книги "Успішна жінка"  та 
інформаційно-методологічної підтримки

36
03.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01328/08-21 Лист6/7
СПІЛКА ПІДПРИЄМСТВ МАЛИХ, СЕРЕДНІХ І 
ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Про пропозиції членів Спілки

37
04.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

6
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01348/08-48 Лист343/837
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про вирішення питання погашення заборгованості 
перед ТОВ "Комунтех"

38
04.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01353/08-37 Лист01/01/20
ПП "ПРІМСЕРВІС"
Про пропозицію щодо застосування флагштоків зі 
скловолокна

39
01.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01360/08-22 Лист1.23-15/61
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ"
Про співробітництво щодо організації перевезень 
пасажирів автомобільним транспортом

40
03.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01387/08-41 Лист01-00/61
ВАТ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ХОЛДИНГУ 
"МІНСЬКИЙ МОТОРНИЙ ЗАВОД"
Про співробітництво

41
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01400/08-29 Лист01-03/74
ДП "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕЗАКТИВАЦІЇ ТА КОМПЛЕКСНОГО 
ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ 
ВІДХОДАМИ..."
Про співпрацю

42
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01418/08-22 Лист2002/07-03
ТОВ "АВТО-РЕГІОН"
Про співробітництво

43
07.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01424/08-32 Лист5
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЗАКЛАДІВ 
МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Про проведення Всеукраїнського проекту 
"Інклюзія у початковій мистецькій освіті ARTS 
FOR HEARTS" 27.04.2020 (м.Київ)

44
05.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

7
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01446/08-51 Лист957/КІ
ТОВ "КОМПАС ІНЖЕНІРИНГ"
Про впровадження новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій

45
07.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01467/08-40 Листб/н
ПП "АНТОН"
Про надання згоди на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

46
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01482/08-49 Адвокатський запит13/02
АДВОКАТ КРАВЧЕНКО Г.М.
Про надання інформації щодо підстав невнесення у 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
04.02.2020 № 40 "Про визначення переможців 
конкурсів з перевезення пасажирів..." об'єктів 
конкурсу № 28 та № 29

47
12.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01483/08-49 Лист10/02-20.23
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ВІСКУНОВ О.В.
Про надання інформації щодо об'єктів цивільної 
оборони, які обліковуються за ТОВ "Пірамода"

48
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01520/08-40 Лист01/5194
ПАТ "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 
КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою

49
07.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01536/08-49 Лист335/11295/19
ІХНО І.С.
Про заперечення на заяву представника Запорізької 
облдержадміністрації щодо залучення третьої 
особи по справі № 335/11295/19

50
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01548/08-37 Лист6-л
СПІЛКА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 
ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Про проведення Міжнародної туристичної 
виставки 25.03-27.03.2020 м.Київ

51
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

8
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01574/08-22 Лист42
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про узгодження довідки щодо обсягів та реалізації 
скрапленого газу, придбаного на аукціоні

52
07.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01579/08-44 Листб/н
ГО "КОМІТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ 
ЗАПОРІЖЖЯ" (ІНШІ)
Про створення ініціативної групи з підготовки 
установчих зборів Громадської ради при ОДА

53
14.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Релігійні організації

01576/08-37 Листб/н
РЕЛІГІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ДОНЕЦЬКОГО 
ЕКЗАРХАТУ (ІНШІ)
Про співробітництво

54
10.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Суди

01366/08-49 Ухвала910/8271/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про визнання незаконною бездіяльність за позовом 
ДП "Національна атомна енергогенеруюча 
компанія "Енергоатом" до ЗОДА

55
03.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01370/08-49 Лист7201/0/222-20
КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД
Про встановлення земельного сервітуту за позовом 
ТОВ "Приморська вітроелектростанція-2" до 
Чипчева В.В.

56
06.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01372/08-49 Постанова808/3402/15
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про визнання протиправним і скасування висновку 
про результати перевірки достовірності відомостей 
за позовом Шлеї В.В. до ГУ ДФС у Зап.обл.

57
30.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01373/08-49 Лист280/1345/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду

58
31.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

9
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01374/08-49 Ухвала910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження за позовом ТОВ "Агротіс" до ЗОДА

59
03.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01460/08-49 Ухвала202/8423/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Про тимчасовий доступ до речей і документів з 
питань паливно-енергетичного комплексу та 
енергозбереження

60
20.01.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

01506/08-18 Лист0417-20
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом січня 2020 року

61
10.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

01304/08-06 Доручення5233/0/1-20
(О. Гончарук) Про проведення наради 11.02.2020 
(м.Київ)

62
08.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01321/08-06 Доручення5234/0/1-20
(О. Гончарук) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради під головування 
Прем'єр-міністра України від 7 лютого 2020 року

63
08.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01322/08-17 Лист3827/0/2-20
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо 
отримання компенсації за належне жиле 
приміщення члену сім'ї загиблого 
військовослужбовця Майбороді Т.В.

64
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01334/08-06 Доручення3143/1/1-20
(О. Гончарук) Про внесення змін до додатка до 
Постанови Верховної Ради України "Про 
відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році"

65
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10
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01335/08-06 Доручення4368/1/1-20
(О. Гончарук) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м.Києва 03.02.2020

66
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01336/08-06 Доручення3841/1/1-20
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про результати аудиту використання коштів 
субвенції на Нову українську школу

67
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01337/08-06 Доручення4258/1/1-20
(О. Гончарук) Про стан соціального захисту дітей 
та невідкладні заходи, спрямовані на захист прав 
дитини в Україні

68
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01338/08-06 Доручення5103/1/1-20
(О. Гончарук) Про надзвичайну ситуацію 
державного рівня внаслідок можливого поширення 
гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом 2019-nCoV

69
08.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01339/08-06 Доручення5232/0/1-20
(О. Гончарук) Про проведення семінарів щодо 
підтримки проєкту "Доступні кредити 5-7-9%"

70
08.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01362/08-06 Доручення46233/1/1-19
(О. Гончарук) Про утворення Тимчасової слідчої 
комісії Верховної Ради України для здійснення 
парламентського контролю за розслідуваннями 
нападів на Катерину Гандзюк та інших 
громадських активістів протягом 2017-2018 років

71
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01392/08-03 Розпорядження1420-р
Про застосування відходів виробництва в 
дорожньому будівництві

72
04.12.2019від

№
від 10.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11



№
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

01396/08-17 Лист3979/0/2-20
(Т. Ковтун) Про навчання за програмою JICA 
"Розвиток людських ресурсів для створення 
туристичних дистинацій для екологічного туризму" 
24.05-27.07.2020 в Японії

73
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01403/08-06 Доручення5511/0/1-20
(О. Гончарук) Про заходи до Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав 
(15.02.2020)

74
10.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01408/08-06 Доручення4728/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про сприяння у вирішенні питання реалізації 
екологічних програм м. Бердянськ у рамках 
ратифікації угоди між урядами України та Данії

75
10.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01409/08-03 Розпорядження85-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 
439

76
05.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01410/08-03 Розпорядження91-р
Про визнання спроможними об’єднаних 
територіальних громад

77
05.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01412/08-06 Доручення3483/1/1-20
(О. Гончарук) Про фонд оплати праці місцевих 
держадміністрацій

78
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01430/08-06 Доручення5066/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про включення Чернігівського району Запорізької 
області до Бердянського району

79
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01431/08-17 Лист4123/0/2-20
(Т. Ковтун) Про надання адміністративних послуг 
через ЦНАП

80
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01437/08-03 Розпорядження96-р
Про внесення змін до плану заходів з реалізації 
нового етапу реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні на 2019—2021 роки

81
05.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01465/08-17 Лист4209/0/2-20
(С. Дехтяренко) ГО "УКРАЇНСЬКА 
ДЕМОКРАТІЯ"
Про надання роз’яснень та інформації стосовно 
запровадження експериментального проекту з 
використанням програмного продукту системи 
електронного документообігу “IDoc”

82
12.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01504/08-17 Лист4432/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про отримання компенсації за 
належне жиле приміщення члену сім'ї загиблого 
військовослужбовця Майбороди Т.В

83
13.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01505/08-17 Лист4366/0/2-20
(Д. Улютін) ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до Перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області в 
частині визнання Долинської ОТГ

84
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01507/08-06 Доручення5470/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 11.02.2020 до м.Києва

85
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01531/08-06 Доручення6157/0/1-20
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
щодо заходів з протидії нелегальному обігу 
алкогольної продукції 14.02.2020

86
13.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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документа

01559/08-17 Лист4652/0/2-20
(С. Дехтяренко) НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про інформаційно-аналітичні матеріали щодо 
запровадження системи фінансування 
спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 
допомоги

87
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01581/08-06 Доручення6322/0/1-20
(О. Гончарук) Про вжиття заходів за результатами 
виїзної наради в Укравтодорі під головуванням 
Прем'єр-міністра України 11.02.2020

88
14.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01587/08-03 Розпорядження93-р
Про заходи щодо запобігання занесенню і 
поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 
2019-nCoV

89
03.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

01534/08-22 Лист01-03/473
ВСЕУКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЯ АСОЦІАЦІЯ
Про Резолюцію Західноукраїнського Форуму 
"Розвиток та безпека місцевих доріг"

90
11.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

01532/08-32 Лист2255/0/2-20/58
Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських робіт "Інклюзивний дизайн"

91
13.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

01395/08-22 Лист26/1.2-4.5-3404
Про підготовку переліків споживачів природного 
газу

92
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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01365/08-35 Лист71/ВМУ/14-546-
Про справу малолітньої Єви Жердєвої

93
06.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01461/08-41 Лист301/14-084-40
Про дотримання вимог законодавства у сфері 
зовнішніх зносин

94
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ 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

01340/08-37 Лист1587/9.4
Про заповнення електронних анкет (паспортів) 
об'єктів, що надають публічні сервіси та послуги у 
сфері культури

95
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01462/08-38 Лист1792/12.3
Про розміщення соціальної реклами 18-25.02.2020

96
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство оборони

01384/08-48 Лист220/739
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про погодження передачі нерухомого майна в м. 
Бердянську в державну власність із віднесенням 
його до сфери управління МОУ"

97
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01407/08-33 Лист02.1-21/3877/2-2
Про проведення засідання Колегії з питань 
реформування вторинної ланки медичної допомоги 
14.02.2020 (м. Київ)

98
10.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01464/08-33 Лист04.1-15/3944/2-2
Про проведення перевірки у КЗ "Терпіннівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат"

99
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

15



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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01495/08-33 Лист26-04/4185/2-20
Про виконання Національного плану 
протиепідемічних заходів щодо запобігання 
занесенню і поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом 2019-nCoV

100
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01554/08-33 Лист25-04/4250/2-20
Про надання інформації щодо показників 
діяльності опорних закладів охорони здоров'я у 
госпітальних округах

101
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01555/08-33 Лист05.2-19/4252/2-2
Про можливість розміщення евакуйованих з КНР

102
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01558/08-42 Лист10-17/4263/2-20
Про надання інформації щодо утримання 
структурних підрозділів ОДА з питань охорони 
здоров'я

103
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01573/08-33 Лист25-04/4262/2-20
Про надання інформації щодо реалізації Проекту 
"Поліпшення охорони здоров’я  на службу людей"

104
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01585/08-33 Лист25-04/4309/2-20
Про надання інформації щодо потреби в авто та 
навчальних центрів екстреної медичної допомоги

105
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

01364/08-27 Лист7/30/2278-20
Про надання інформації щодо уповноважених 
підрозділів з питань містобудування та архітектури

106
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01381/08-19 Лист7/36/2211-20
Про надання інформації щодо агенції 
регіонального розвитку

107
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01382/08-30 Лист7/34.4/2288-20
Про уточнення розбіжностей площ деяких ОТГ

108
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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01411/08-39 Лист7/11.1/2303-20
Про зміни до Методики роздільного збирання 
побутових відходів

109
10.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01455/08-26 Лист7/9.1.2/2455-20
Про проведення міжвідомчої наради з питань 
забезпечення питною водою населених пунктів 
Донецької області 18.02.2020 (м.Київ)

110
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01556/08-19 Лист7/19.1/2579-20
Про участь у засіданні Комісії ДФРР 18.02.2020 

111
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01557/08-30 Лист7/34/2563-20
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про визнання спроможними об'єднаних 
територіальних громад"

112
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01580/08-30 Лист7/34.1/2618-20
Про звернення НДУ Пономарьова О.С. щодо щодо 
включення Чернігівського району Запорізької 
області до Бердянського району

113
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01588/08-21 Лист7/36/2640-20
Про співпрацю з Українським союзом 
промисловців і підприємців

114
14.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

01333/08-23 Лист2852-06/7203-06
Про проведення селекторних нарад 12.02.2020

115
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

17
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01406/08-28 Лист4702-02/7608-03
Про погодження проєкта розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Основних напрямів реалізації державної політики у 
сфері зайнятості населення та стимулювання 
створення нових робочих місць на період до 2022 
року"

116
10.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01503/08-21 Лист3611-07/8450-06
Про організацію регіональних зустрічей щодо 
підтримки проєкту "Доступні кредити 5-7-9%"

117
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01508/08-22 Лист3912-05/8728-06
Про інформування потенційних інвесторів щодо 
розміщення об'єктів виробництва в місцях 
оптимального приєднання до вільних потужностей 
магістральних ліній електропередачі

118
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01584/08-22 Лист3811-01/8508-06
Про забезпечення населення скрапленим газом для 
побутових потреб

119
12.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01331/08-42 Лист1977/0/2-20/56
Про надання пропозицій щодо оптимізації функцій 
та граничної чисельності працівників структурних 
підрозділів

120
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01342/08-36 Лист1964/0/2-20/37
Про рішення Європейського суду з прав людини у 
справі "Бондар проти України"

121
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01383/08-28 Лист1795/0/290-20/57
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для реалізації 
пілотного проекту "Розвиток соціальних послуг"

122
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

18
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01428/08-36 Лист2133/0/2-20/57
Про участь в селекторній нараді з питань 
реформування будинків дитини 14.02.2020

123
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01432/08-28 Лист2100/0/2-20/58
Про соціальний проект "Ти можеш усе! 
Можливості безмежні"

124
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01433/08-28 Лист2122/0/2-20/56
Про підключення до програмного комплексу 
"Інтегрована інформаційна система "Соціальна 
громада"

125
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01434/08-28 Лист2131/0/2-20/61
Про порядок виплати компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 

126
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01528/08-36 Лист2133/1/2-20/57
Про перенесення проведення селекторної наради з 
питань реформування будинків дитини на 
17.02.2020

127
13.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

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

01404/08-28 Лист1126/06/14.1-20
Про надання бюджетної звітності за програмою 
"Надання одноразової грошової допомоги членам 
сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в 
АТО..."

128
07.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01463/08-35 Лист1239/04/01/1-20
Про проведення соціологічного дослідження щодо 
жінок з числа учасників бойових дій

129
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01527/08-25 Лист22/8-455-20
Про надання інформації щодо будівель та споруд, 
що потребують реконструкції

130
13.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство фінансів
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01405/08-20 Лист19010-05-3/4170
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 11 липня 2018 
р. № 554"

131
10.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01429/08-20 Лист04210-09-7/4331
Про складання річного звіту щодо виконання 
Закону України "Про Державний бюджет України 
на 2019 рік"

132
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01582/08-20 Лист04120-05/1-2/45
Про наказ Мінфіну від 13.12.2019 № 527 "Про 
внесення змін до наказу Мінфіну від 29.12.2002 № 
1098"

133
12.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

01509/08-21 Лист1/06-3-565
Про методичні рекомендації зі складання 
адмінпротоколів

134
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01533/08-25 Лист01-0519/28-1
Про розгляд науково-проєктної документації щодо 
внесення змін до історико-архітектурного опорного 
плану у складі плану міста Бердянська

135
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01359/08-20 Лист04/03-28/00470
Про вирішення питання забезпечення фінансування 
оплати праці залучених зі штату КЗ охорони 
здоров`я міста медичних працівників

136
06.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

20
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01572/08-33 Лист02-57/136-3
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 23.01.2020 №26 "Про 
створення госпітальної ради госпітального 
округу..."

137
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

01300/08-20 Лист03-05/0151
Про виділення коштів на реалізацію об'єкту 
"Реконструкція КНС №2 у м.Оріхів Запорізької 
області "

138
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

01565/08-22 Лист350/21-18
Про пропозиції щодо будівництва та утримання 
автомобільних доріг

139
03.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01566/08-20 Лист38
Про перерозподіл помісячних асигнувань

140
28.01.2020від

№
від 14.02.2020
№ 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

01553/08-28 Лист05-0475/45-1
Про необхідність проведення навчання фахівців, 
які реалізують програми для кривдників

141
11.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

01521/08-40 Лист59
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

142
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

01487/08-30 Лист03-01-12/296
Про пропозиції щодо перспективного плану 
формування територій Запорізької області

143
12.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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01567/08-20 Лист03-01-19/300
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
дорожнього покриття по вул.Шевченка в 
м.Василівка

144
12.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська міська рада

01552/08-26 Лист02-26/98
Про вирішення питання щодо отримання КП 
"Житлосервіс" технічних умов для облаштування 
обліку споживання електроенергії 

145
10.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01377/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЗАКАРЛЮКА О.В.
Про пропозиції щодо фінансування за рахунок 
коштів обласного бюджету у 2020  році

146
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01440/08-09 Депутатське звернення11/02/20-2МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про нагородження Ушакова Р.Б. та Марінюка І.М.

147
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01441/08-09 Депутатське звернення253-20
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про збільшення фінансування КУ "Обласний 
методичний центр культури і мистецтва"

148
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

01416/08-54 Лист0543/01-27
Про створення шести районів з адміністративними 
центрами у містах Запоріжжя, Бердянськ, 
Енергодар, Мелітополь, Токмак та Пологи

149
07.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01476/08-54 Лист0556/01-11
ДЕПУТАТ ЗОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про виділення коштів на вирішення питань які 
виникли навколо полігонів ТБО в Василівському 
р-ні

150
12.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01477/08-54 Лист0475/01-11
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
за використану електроенергію СП ДПС №5 
"Луначарський" (Азовське), що постачається 
філією "Бердянська дорожньо-експлуатаційна 
дільниця"

151
12.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01478/08-54 Лист0526/01-11
Про вирішення питання щодо виділення коштів на 
погашення заборгованості за спожиті послуги КП 
"Облводоканал" ЗОР перед КП "Водоканал" ЗМР

152
12.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01479/08-54 Лист0555/01-11
ДЕПУТАТ ЗОР УСАТИЙ В.Ю.
Про виділення коштів на вирішення питань які 
виникли навколо полігонів ТБО в Василівському 
р-ні

153
12.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01480/08-54 Лист0612/01-21
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про вирішення питання щодо проведення операції 
Войновській Л.С.

154
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01481/08-54 Лист0445/01-13
КУ "ОБЛАСНИЙ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР 
МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ" ЗОР
Про вирішення питання створення та розвитку 
системи громадського здоров`я

155
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01541/08-54 Лист0454/01-11
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про виділення коштів на потреби академії

156
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01542/08-54 Лист0634/01-11
Про розподіл коштів на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження Запорізької АЕС

157
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01590/08-54 Лист0567/01-18
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МЕДИЧНА АСОЦІАЦІЯ 
ФТИЗІАТРІВ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІВ
Про реформування фтизіатричної служби

158
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01457/08-09 Депутатське звернення535
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування заходів

159
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01484/08-09 Депутатське звернення531
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
11.02.2020

160
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01485/08-09 Депутатське звернення536
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
11.02.2020

161
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01543/08-54 Лист0597/01-11
КЗ "МОЛОЧАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки

162
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"
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01329/08-22 Лист001-064/2227
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

163
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01330/08-22 Лист001-064/2146
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

164
06.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01466/08-22 Лист001-064/2314
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

165
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

01419/08-48 Лист11/920
Про звіт щодо виконання заходів з реалізації 
Програми на 2017-2021 роки

166
06.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

01350/08-43 Лист03-49/2640
Про нагородження Манцурової І.О., Ясир А.Д.

167
05.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01351/08-22 Лист182
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про недопущення аварійної ситуації при 
будівництві споруди в м.Мелітополь 

168
05.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01422/08-22 Лист76
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА МІДА, 
ЛТД"
Про виділення з ТОВ двох юридичних осіб у формі 
ТОВ

169
10.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01497/08-40 Лист33
ТОВ "УКРАЇНА" 
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою, щодо відведення земельної ділянки

170
05.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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01535/08-49 Лист280/5188/19
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про відповідь на відзив

171
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01551/08-22 Лист25
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про заміну автобусів і внесення змін до чинного 
договору на перевезення пасажирів

172
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01568/08-22 Лист04
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про незадовільний стан автодороги

173
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01569/08-22 Лист01/39
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про забезпечення скрапленим газом

174
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01570/08-22 Лист01/41
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про розрахунки з населенням за скраплений газ

175
14.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01586/08-22 Лист27
ТОВ "ДЕЛЬТА-ІМПЕКС"
Про припинення діяльності

176
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01347/08-39 Лист10/02-1/2020
ЕКО КОАЛІЦІЯ ЗАПОРІЖЖЯ
Про проведення круглого столу з питань 
використання даних моніторингу атмосферного 
повітря

177
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01358/08-22 Лист7103ВИХ-20-87
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про необхідність облаштування переїзду для 
багатотонного автотранспорту на перетині 
автодороги з газопроводом високого тиску

178
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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01367/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про пояснення до Апеляційної скарги по справі 
908/2155/18

179
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01368/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про пояснення до Апеляційної скарги по справі № 
908/2155/18

180
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01393/08-21 Лист31/269
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про облік об'єктів державної власності 

181
06.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01427/08-37 Лист10
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО 
ТА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙ 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ У 
МИРНИЙ ЧАС
Про участь у заході щодо загиблих 
військовослужбовців 30.03.2020 

182
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01510/08-43 Лист37
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Про нагородження Авдієнка О.П. ( та інших )

183
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01517/08-40 Лист10
ТОВ "ЗППЗМР "РЕСУРС-ІНВЕСТ"
Про продовження дії договору оренди земельної 
ділянки

184
10.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01524/08-43 Лист25
УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ
Про нагородження Шкаруби В.Д. (інші)

185
07.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01544/08-43 Лист19
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про нагородження Ванчина С.І. (інші)

186
10.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01571/08-35 Лист50
КОАЛІЦІЯ "ЗАПОРІЖЖЯ 1325"
Про проведення Форуму "Жінки.Мир.Безпека" 
25.02.2020 (м.Запоріжжя)

187
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01575/08-20 Лист233
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ" 
ЗОР
Про вирішення питання фінансування КУ "Центр 
СНІД"

188
12.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01577/08-28 Лист40
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Про вирішення питання виплати зарплати 
працівникам КП "Облводоканал" ЗОР

189
14.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01578/08-22 Лист08/225
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання згоди на проведення реконструкції та 
капремонту доріг

190
12.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01594/08-43 Лист23
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про нагородження Ванчина С.І. та Бабіч В.П.

191
14.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

01301/08-26 Лист04/0277
Про сприяння у вирішенні питання щодо 
розрахунків комунальними підприємствами за 
отримані послуги

192
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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01513/08-43 Лист398
Про нагородження Мишастого П.О.

193
11.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01299/08-43 Лист07/02-2020
ЗООГ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ ПРИКОРДОННИХ 
ВІЙСЬК"
Про нагородження Красноносенка В.Т. та Палець 
А.М.

194
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

01511/08-43 Лист76
КП "БЛАГОУСТРІЙ-ВАСИЛІВКА"
Про нагородження Базалук Т.В.

195
10.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01512/08-43 Лист87
КСП "ЗАПОРІЖЗЕЛЕНГОСП" ЗОР
Про нагородження Гарбера Ю.В.

196
10.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01514/08-43 Лист13/040
КП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про нагородження Трегуб Н.І.

197
10.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01398/08-25 Лист885
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про завершення реконструкції об'єкту "Харчоблок 
обласної клінічної лікарні в м.Запоріжжя ..."

198
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Учбові заклади

01486/08-43 Лист07
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про присвоєння почесного звання Колесникову 
Д.В.

199
08.01.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Дніпропетровська ОДА

29



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
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01341/08-22 Лист14-613/0/2-20
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету 
Міністрі України від 26 грудня 2011 р. № 1399"

200
05.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

01402/08-16 Лист04-01/337
(С. Трофімов) Про заходи до Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав 
(15.02.2020)

201
10.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01439/08-16 Лист09-07/62
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради 
17.02.2020

202
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01547/08-16 Лист04-01/397
(С.Трофімов) Про надання інформації щодо 
готовності закладів охорони здоров'я до другого 
рівня реформи галузі

203
13.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Президент України

01458/08-02 Розпорядження104/2020-рп
Про призначення І.Півень головою Бердянської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області

204
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01459/08-02 Указ18/2020
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня Соборності України

205
21.01.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01564/08-02 Указ39/2020
Про визнання таким, що втратив чинність, Указу 
Президента України від 8 грудня 2008 року № 1149

206
05.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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01332/08-16 Лист15/3-07/189
Про надання інформації щодо мережі закладів 
інституційного догляду та виховання дітей

207
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01491/08-25 Лист01-30/0097
Про внесення змін до рішення облради "Про 
внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва...об'єктів інфраструктури..."

208
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01525/08-25 Лист01-30/0100
Про внесення змін до рішення облради "Про 
внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва...об'єктів інфраструктури...

209
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01361/08-20 Лист01-24/0108
Про недостатність фінансового забезпечення при 
зміні граничної штатної чисельності РДА

210
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01549/08-42 Лист01-20/0142
Про ліквідацію відділу агропромислового розвитку

211
13.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

01449/08-42 Лист01.1-17/0067
Про погодження переведення Хілько О.Л.

212
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01450/08-42 Лист01.1-17/0063
Про погодження звільнення Лихач К.В.

213
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01451/08-42 Лист01.1-17/0064
Про погодження звільнення Добриднік І.П.

214
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01452/08-42 Лист01.1-17/0066
Про погодження звільнення Лизюри Ю.Ю.

215
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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01453/08-42 Лист01.1-17/0065
Про погодження звільнення Савченко Ю.І.

216
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01454/08-42 Лист01.1-17/0062
Про погодження звільнення Кириленко А.О.

217
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

01438/08-42 Лист01-01-36/084
Про відкликання листа від 31.01.2020 № 
01-01-36/069 щодо погодження звільнення Галас 
Т.І.

218
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

01426/08-20 Лист01-47/0049
Про надання роз'яснення щодо заборгованості по 
КПКВ 7781710

219
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01489/08-40 Лист0242/01-17
Про надання роз'яснення щодо передачі земельних 
ділянок з державної власності у комунальну

220
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01447/08-42 Лист02-57/3-к
Про погодження звільнення Бовкун Ю.Л.

221
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01448/08-42 Лист02-57/5-к
Про погодження звільнення Петрової Г.В.

222
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

01561/08-22 Лист0258/01-01-24
Про передачу відрізку дороги Т-04-08 на баланс АТ 
ДАК "Автомобільні дороги України"

223
05.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація
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№
з/п
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(адресат)
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01346/08-22 Лист01-46/079
Про проведення ремонту дороги Т-04-01

224
04.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01442/08-42 Лист01-31/103
Про погодження звільнення Півень І.Г.

225
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01501/08-38 Лист01-26/078
Про зняття з контролю документів

226
04.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

01529/08-42 Лист01-35/0104
Про погодження звільнення Драгнєва А.В.

227
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01530/08-42 Лист01-35/0103
Про погодження призначення Драгнєва А.В.

228
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01589/08-22 Лист01-22/0105
Про проведення ремонту ділянки дороги О081664

229
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

01498/08-42 Лист14-29/0054
Про погодження звільнення Попазової А.С.

230
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01499/08-42 Лист12-29/0055
Про погодження звільнення Шепеля М.П.

231
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01539/08-42 Лист14-29/0058
Про погодження звільнення Фещенко Є.О.

232
13.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01545/08-42 Лист14-29/0050
Про погодження звільнення Суліменко О.І.

233
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01592/08-42 Лист12-29/0064
Про погодження звільнення Стольнікова С.Л.

234
14.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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01593/08-42 Лист12-29/0062
Про погодження звільнення Медведської А.В.

235
14.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

01423/08-42 Лист01-11/0091
Про погодження призначення Братішка С.М.

236
10.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

01550/08-42 Лист01-46/0097
Про залишення без розгляду листа щодо 
призначення на посаду Нічебай Т.В.

237
13.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

01425/08-40 Лист01-24/24
Про вирішення конфліктної ситуації щодо пасовищ 

238
06.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

01344/08-30 Лист110
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про внесення змін до Перспективного плану 
формування ОТГ Запорізької області

239
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01345/08-30 Лист109
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про внесення змін до Перспективного плану 
формування ОТГ Запорізької області

240
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01355/08-09 Депутатське звернення3
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про скасування постанови НКРЕКП щодо 
встановлення тарифів на послуги транспортування 
природного газу

241
06.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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01356/08-09 Депутатське звернення1
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про недопущення приєднання Костянтинівської 
сільської ОТГ до Мелітопольської міської 
територіальної громади

242
06.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01375/08-30 Листб/н
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ (ТА ІНШІ)
Про підтримку об`єднання з Новоолександрівською 
та Григорівською сільськими радами

243
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01389/08-20 Лист71
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт 
Новопрокопівського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів

244
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01401/08-30 Лист76
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про залишення без розгляду листа від 09.01.2020 
№ 19 щодо добровільного об`єднання 
територіальних громад

245
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01421/08-30 Лист64
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про визнання Степанівської Першої об`єднаної 
громади центром спроможної територіальної 
громади

246
10.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01473/08-30 Лист141
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ 
Про незгоду щодо приєднання Малобілозерської 
ОТГ до м.Дніпрорудне та створення 
Дніпрорудненської ОТГ

247
12.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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01474/08-30 Лист108
ОРЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ 
Про незгоду щодо приєднання Малобілозерської 
ОТГ до м.Дніпрорудне та створення 
Дніпрорудненської ОТГ

248
12.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01475/08-30 Лист156/02-01-17
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ 
Про незгоду щодо приєднання Малобілозерської 
ОТГ до м.Дніпрорудне та створення 
Дніпрорудненської ОТГ

249
12.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01488/08-32 Лист02-01-16/94
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про довідки щодо чисельності учнів

250
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

01490/08-40 Лист01-13/106
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу земельних ділянок з державної 
власності у комунальну

251
12.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01492/08-30 Лист0251
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад, встановлення 
прямих міжбюджетних відносин

252
12.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01494/08-22 Лист02-01-37/076
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про створення комісії для обстеження дороги 
С080509

253
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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01500/08-50 Лист01-48/415
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про запрошення на відкриття нових об'єктів: 
футбольного поля та бізнес-інкубатора 20.02.2020 
с.Широке

254
11.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01523/08-20 Лист157
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування витрат на забезпечення 
харчуванням та лікуванням хворих на орфанні 
захворювання

255
05.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01537/08-22 Лист01-69/128
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання належного виконання 
графіку маршруту с.Веселе - м.Запоріжжя

256
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

01591/08-28 Доповідна запискаб/н
Про стан справ з погашення заборгованості з 
заробітної плати на КП "Підприємство комунальної 
власності" Енергодарської міської ради

257
14.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

01445/08-22 Лист06/36-038
Про надання згоди на списання автомобіля РАФ 
22038

258
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

01352/08-42 Лист32/03-17
Про участь у проведенні навчання 05.02.2020 
(10.02.2020)

259
30.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01417/08-20 Лист07.3-08/1023
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

260
10.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

01302/08-20 Лист1332/9708-01-30
Про розміщення інформаційного банера 
"Деклараційна кампанія 2020 "

261
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01349/08-21 Лист752/10/08-01-51-
Про вирішення питання щодо створення комісії для 
участі в ліквідаційній процедурі ВАТ "Шляхмаш"

262
06.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

01540/08-22 Лист13/9/08-01-21-06
Про інформацію щодо об'єктів торгівлі пальним

263
10.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

01420/08-22 Лист02.3-10/1427
Про розгляд заяв громадян щодо експлуатації 
автомобільних газозаправних станцій з 
порушенням вимог законодавства з охорони праці

264
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01378/08-46 Лист902/43/3-2020
ЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо ФОП Разіна О.Є.

265
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01386/08-46 Лист554/01/3-20
Про нагородження Дмитренко К.В. (інші)

266
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

38



№
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

Господарський суд Запорізької області

01369/08-49 Ухвала908/3361/19
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки за позовом ТОВ "Токмацький гранітний 
кар'єр" до ЗОДА

267
04.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

01371/08-49 Постанова335/9383/19
Про захист честі, гідності, спростування 
недостовірної інформації за позовом Литвиненка 
В.П. до ЗОДА

268
04.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01388/08-46 Лист22/153-20
ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання інформаційної підтримки

269
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01399/08-32 Лист01-01/88
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про співробітництво

270
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

01502/08-46 Лист19/108/3-3399-2
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
МВС УКРАЇНИ
Про надання звітів щодо виконання заходів 
обласної Програми профілактики правопорушень...

271
11.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01595/08-49 Лист5354/2-16.17-35
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про вимогу щодо явки представника 17.02.2020 
для витребування із Натарової Л.В. земельної 
ділянки

272
24.01.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура

39



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

01379/08-46 Лист31/3-984Вих20
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ БЕРДЯНСЬКОЇ 
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ
Про надання інформації щодо ТОВ 
"БАРД-БУДСЕРВІС"

273
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01380/08-46 Лист50-284вих20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про надання інформації щодо Озерової Т.Я

274
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01516/08-46 Лист50-198вих.20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо охоронних меж 
курганного насипу

275
27.01.2020від

№
від 13.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01538/08-46 Лист50-326вих20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації стосовно Хорощак О.В.

276
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01297/08-46 Лист04/7-64вих-20
Про участь у координаційній нараді 11.02.2020

277
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01413/08-46 Лист05/1-173вих-20
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ФОП Лагно Ю.П.

278
10.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01414/08-46 Лист05/1-171вих-20
Про надання інформації щодо стану виконання 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
05.02.2016 № 36 "Про створення комісії з 
проведення аналізу правового статусу 
гідротехнічних споруд на водних об'єктах та 
затвердження її складу"

279
07.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01496/08-46 Лист04/7-75вих-20
Про проведення координаційної наради з питань 
протидії злочинності 14.02.2020

280
13.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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01519/08-46 Лист05/1-183вих-20
Про надання інформації щодо надання фінансової 
допомоги ПОГ "Агропристань" ВГОІ "Велід"

281
12.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

01456/08-20 Лист22/270
Про пропозиції щодо фінансування об'єктів у 2020 
році за рахунок обласного бюджету

282
12.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01468/08-40 Лист19/252
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

283
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01469/08-40 Лист19/250
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

284
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01470/08-40 Лист19/251
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

285
10.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

01562/08-46 Лист3006/41/32/03-20
Про збереження та фінансування "Кабінету по 
огляду осіб для виявлення ознак алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп'яніння..."

286
12.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01324/08-46 Лист59/3/3-164нт
Про надання інформації щодо гр. Осташевського 
В.С. (та інших)

287
05.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01325/08-46 Лист59/3/3-170нт
Про надання інформації щодо гр.Джапарідзе Б.Г.

288
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01326/08-46 Лист59/3/3-84нт
Про надання інформації щодо гр.Байрамова Д.І.

289
25.01.2020від

№
від 10.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

01515/08-43 Лист04-08-09-15/504
Про нагородження Мірошник А.О. ( та інших )

290
10.02.2020від

№
від 13.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01563/08-08 Лист33
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 29 листопада 2018 року N 234

291
12.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

01343/08-29 Лист16-2253/162
Про Методику спостережень щодо оцінки 
радіаційної та хімічної обстановки

292
07.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

01363/08-22 Лист478/1/15-6
Про участь у заході "Зшити Україну: безпека, 
будівництво, фінансування" 11.02.2020 (м.Київ)

293
10.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01471/08-20 Лист374/1/5.4-6
Про співфінансування ремонту автомобільних 
доріг

294
31.01.2020від

№
від 12.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01472/08-22 Лист867/1/5.1-6-137/
Про інформування щодо укладання договорів з 
підрядними організаціями з ремонту автомобільних 
доріг

295
11.02.2020від

№
від 12.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

42
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01435/08-39 Лист727/3/5/11-20
Про паспортизацію водних об’єктів

296
07.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

01436/08-39 Лист10-14-6/830-20
Про участь у другій міжнародній виставці-форумі, 
присвяченій розвитку рибної індустрії та 
риболовного хобі в Україні "Fish Business Ukraine 
2020" 17-19.03.2020 (м.Київ)

297
11.02.2020від

№
від 11.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

01385/08-47 Лист34-02/3986/20
Про наявність конфлікту інтересів у депутата 
Запорізької обласної ради Е. Гугніна

298
05.02.2020від

№
від 10.02.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Фонд державного майна України

01583/08-21 Лист10-57-2876
Про надання копій документів та інформації по 
державним підприємствам

299
13.02.2020від

№
від 14.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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