
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 17.02.20 по 21.02.20

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

01598/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент промисловості)
Про розподіл залишків невикористаних коштів у 
2019 році за рахунок дорожнього фонду обласного 
бюджету

1
17.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01651/08-20 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (Департамент АРП)
Про виділення коштів загального фонду бюджету 
для забезпечення фінансування заходів Програми 
розвитку лісового фонду Запорізької області на 
період до 2022 року

2
17.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01696/08-22 Доповідна запискаб/н
А.АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про підписання договорів з автоперевізниками

3
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01697/08-39 Доповідна запискаб/н
М.КУДЕРЧУК (Департамент АПР та ЕКОЛОГІЇ)
Про виконання заходів з ліквідації Департаменту 
екології та природних ресурсів ОДА

4
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01701/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО
Про встановлення надбавки В Литвиненку та В. 
Ярошу за лютий 2020 року

5
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01702/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО
Про преміювання В Литвиненка та В. Яроша у 
лютому 2020 року

6
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

01740/08-20 Доповідна запискаб/н
М.КУДЕРЧУК (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту)
Про виділення додаткових коштів на фінансування 
заходів обласної Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 
2017-2021 роки

7
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01741/08-20 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету на 
заходи КП "Облводоканал" ЗОР в рамках 
регіональної цільової програми "Питна вода 
Запорізької області на 2012-2020 роки"

8
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01895/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про прийняття рішення щодо укладання договору 
про організацію перевезень пасажирів з ТОВ 
"Запорізька перевізна компанія"

9
21.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

01627/08-48 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Відділ взаємодії з правоохоронними 
органами)
Про зняття з контролю п.3 доручення Президента 
України від 05.06.2015 № 02/32152-01 щодо Плану 
заходів з реалізації Концепції проведення 
інформаційної кампанії стосовно актуальних 
проблем стану правопорядку в регіоні та військової 
дисципліни у військовослужбовців

10
17.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01628/08-49 Доповідна запискаб/н
З .БОЙКО (Юридичне управління)
Про виконання судових рішень по справам за 
позовами прокуратури в інтересах держави в особі 
органу уповноваженого здійснювати функції у 
спірних правовідносинах - Запорізької 
облдержадміністрації

11
17.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

2



№
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

01768/08-22 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент промисловості)
Про внесення змін до Програми забезпечення 
потреб населення Запорізької області за рахунок 
використання вертолітної техніки на 2017-2021 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 № 61

12
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01837/08-01 Закон України474-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 
внутрішньо переміщених осіб

13
16.01.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01838/08-01 Закон України473-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
регулювання містобудівної діяльності" щодо 
посилення захисту осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення при здійсненні 
містобудівної діяльності

14
16.01.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01839/08-01 Закон України440-IX
Про внесення змін до Митного кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України у зв'язку 
з проведенням адміністративної реформи

15
14.01.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01840/08-01 Постанова497-IX
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи 
вирішення проблем постраждалих інвесторів"

16
04.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01841/08-01 Постанова498-IX
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну 
тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя"

17
04.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

01842/08-01 Постанова499-IX
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної 
захищеності постраждалих осіб та актуальні 
завдання подолання наслідків"

18
04.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01843/08-01 Постанова500-IX
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Кібербезпека, критична інфраструктура, 
електронні комунікації в Україні: стан, проблеми, 
шляхи їх вирішення"

19
04.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

01665/08-09 Депутатське звернення04-30/11-35454
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ
Про надання матеріалів для проведення засідання 
"круглого столу" з питань захисту прав людей 
похилого віку 04.03.2020 (м.Київ)

20
13.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01759/08-09 Депутатське звернення04-33/03-155(38
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ
Про проведення парламентських слухань з питань 
кібербезпеки 15.04.2020 (м.Київ)

21
17.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01780/08-15 Лист04-16/20-178/41
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ
Про проведення виїзного засідання з питань 
розвитку космічної галузі 12-13.03.2020 в м.Дніпро 
та зустрічі 13.03.2020 в м.Запоріжжі

22
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Народні депутати України

01630/08-09 Депутатське зверненняНД/125-250
НДУ Ю. БОЙКО
Про звернення гр. Тютюнова Л.М. щодо надання 
матеріальної допомоги

23
05.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ 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

 Номер, дата
адресата

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

01634/08-09 Депутатське звернення212
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про збереження кількості ліжок в КУ "Обласний 
клінічний ендокринологічний диспансер" ЗОР

24
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01635/08-09 Депутатське звернення210
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про звернення гр. Ващиліна В.В. щодо придбання 
ліків

25
10.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01636/08-09 Депутатське звернення215-20/02
НДУ ШТЕПА С.С.
Про звернення гр. Мірської А.Е. щодо створення в 
структурі Запорізької ОДА Департаменту 
рекреаційних і пляжних земель

26
10.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01686/08-09 Депутатське звернення20 96926
НДУ Ю.ТИМОШЕНКО
Про надання допомоги на лікування гр. Пройчевої 
П.В. та Пройчева С.М.

27
13.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01706/08-09 Депутатське звернення27
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про виділення коштів на регіональну програму 
розвитку фізичної культури і спорту

28
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01888/08-09 Депутатське звернення58/15/20
НДУ Т. ТАРАСЕНКО
Про надання інформації щодо кількості ветеранів 
Другої світової війни 

29
17.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

01621/08-20 Лист2020/01/21-05
СВІТОВИЙ БАНК В УКРАЇНІ
Про опитування Групи Світового банку на рівні 
країни , 2020 фінансовий рік - Україна

30
21.01.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

5



№
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

01670/08-34 Лист02/14-01
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про участь в культурно-освітній поїздці до Італії, 
Словенії, Угорщини 02-09.05.2020

31
14.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01679/08-44 Лист20-02
ГО "НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СКАУТІВ 
УКРАЇНИ"
Про співробітництво

32
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01693/08-20 Лист22/02
ЗАПОРІЗЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
"ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
Про фінансування програми реабілітації дітей, 
хворих на туберкульоз

33
04.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01739/08-44 Листб/н
БФ "МОЛОДА ГРОМАДА"
Про проведення конференції "Розумна взаємодія" 
28.02.2020 м.Запоріжжя

34
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01816/08-44 Лист2002-202-МІЦО
ГО "УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ"
Про результати моніторингу виконання органами 
виконавчої влади Закону України "Про доступ до 
публічної інформації"

35
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01616/08-32 Лист025/1
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
Про участь у семінарі "Новації виборчого 
законодавства України. Правове регулювання 
виборчих спорів","Е-декларування-2020" 
21.02.2020 ( м.Київ)

36
07.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

01625/08-37 Листб/н
ЄВРЕЙСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
Про підтримку проєкту "Праведники мого міста"

37
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
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

01632/08-40 Лист250/04-1/20
ДУ "ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ"
Про надання згоди на розробку технічної 
документації із землеустрою

38
12.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01661/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-116
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в оренду земельної ділянки

39
13.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01662/08-49 Адвокатський запит02-12-01
АДВОКАТ МОЛОТКОВ В.О.
Про надання інформації щодо бюджетних доходів 
або витрат, які фінансувались за рахунок 
Міжнародного банку реконструкції та розвитку

40
12.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01674/08-38 Лист024-1020
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Про проведення семінару 27.03.2020 м.Запоріжжя

41
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01677/08-51 Лист58/13/9-23
ТОВ "КОМПАНІЯ "ЦИФРОВІ РАДІОСИСТЕМИ"
Про створення єдиної обласної цифрової системи 
радіозв'язку

42
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01678/08-22 Лист200/7
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
Про проведення Всеукраїнського онлайн-марафону 
"Перший тиждень енергоефективності та 
енергозбереження 2020" 23.03-27.03.2020

43
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01682/08-42 Лист675/04-16
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Про розслідування страхового випадку Шатраєвої 
Я.О.

44
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

01778/08-26 Лист203
ТОВ "НАДЕЖДА РИТЕЙЛ 2017"
Про надання переліку малогазифікованих районів 
області

45
18.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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01796/08-22 Лист71
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

46
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01812/08-40 Листб/н
АРТЬОМОВ О.І.
Про виставлення земельної ділянки водного фонду 
на земельні торги

47
18.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01833/08-21 Лист76
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ"
Про проведення заходу в рамках проекту E-Export 
school 17.04.2020 (м.Запоріжжя)

48
19.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01834/08-23 Лист9/64
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМЕНІ М.І. ДОЛІШНЬОГО
Про науково-аналітичну записку "Сучасний стан і 
ключові тенденції розвитку м'ясопереробних 
виробництв у регіонах України: сировинний 
аспект"

49
14.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01862/08-40 Лист101
ПП "ГЕО-ПРАЙМ"
Про згоду на розроблення документації із 
землеустрою

50
18.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01875/08-40 Лист18/02/20-1
ТОВ "СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС"
Про повернення технічної документації із 
землеустрою

51
18.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01876/08-40 Лист17/02/20-2
ТОВ "СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

52
17.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
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, 
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01877/08-40 Лист18/02/04-1
ДП "САНГРАНТ ПЛЮС"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

53
18.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01880/08-27 Лист03-1.9/96
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Про співпрацю

54
03.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Посольства

01617/08-41 Лист61611/17-200-15
Про виставкові заходи у Запорізькій області

55
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01680/08-41 Лист6132/16-200-151
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БІЛОРУСЬ
Про проведення Форуму ділових можливостей 
01.04-02.04.2020 м.Мінськ

56
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

01709/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду про відкладення розгляду справі 
ТОВ "Запорізький рибокомбінат"

57
11.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01767/08-49 Лист280/5365/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повістку на 18.03.2020 по справі ТОВ 
"Запорізька перевізна компанія"

58
14.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01669/08-33 Лист015/02
ВБФ "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про проведення акції "Дитяче серденько, живи" 
01.04-03.05.2020

59
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Юридичні установи

01619/08-46 Лист1577
СОЮЗ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ
Про недопущення порушення прав громадян 
Кирилівської ОТГ

60
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01596/08-04 Протокол наради 
(засідання)

6541/0/1-20
(О. Гончарук) Про виконання Протоколу наради з 
учасниками ринку лікеро-горілочних виробів від 
12.02.2020

61
15.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01599/08-06 Доручення5831/1/1-20
(О. Гончарук) Про надання матеріалів до 
проведення парламентських слухань на тему: 
"Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи 
вирішення проблем постраждалих інвесторів"

62
15.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01600/08-06 Доручення6032/1/1-20
(О. Гончарук) Про проведення широкого 
громадського обговорення проєкту Закону України 
"Про внесення змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)"

63
15.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01605/08-06 Доручення44321/7/1-19
(О. Гончарук) Про передачу об'єктів 
інфраструктури

64
15.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01606/08-06 Доручення2780/3/1-20
(О. Гончарук) Про проведення засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС

65
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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документа

01607/08-17 Лист4791/0/2-20
(В. Поліщук) ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про сприяння у розробці цільової Державної 
програми забезпечення пожежної безпеки

66
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01667/08-03 Постанова73
Деякі питання зарахування частини акцизного 
податку з виробленого в Україні та ввезеного на 
митну територію України пального до загального 
фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 
році

67
12.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01671/08-06 Доручення6812/0/1-20
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
18.02.2020

68
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01681/08-06 Доручення6753/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про призначення керівників 
територіальних органів

69
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01687/08-06 Доручення6820/0/1-20
(О. Гончарук) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради від 14.02.2020

70
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01688/08-06 Доручення6698/0/1-20
(О. Гончарук) Про вжиття заходів за результатами 
наради щодо детінізації ринку праці та погашення 
заборгованості із заробітної плати  від 14.02.2020

71
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01689/08-03 Постанова78
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 
листопада 2016 р. № 827

72
05.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01690/08-03 Розпорядження110-р
Деякі питання фінансування у 2020 році оснащення 
закладів загальної середньої та професійної 
(професійно-технічної) освіти, що забезпечують 
здобуття повної загальної середньої освіти

73
12.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

01691/08-03 Розпорядження126-р
Про керівника Національної програми 
інформатизації

74
12.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01713/08-17 Лист5155/0/2-20
(Д. Улютін) Про виділення додаткових коштів для 
недопущення виникнення заборгованості у зв’язку 
з оптимізацією граничної чисельності працівників 
райдержадміністрацій

75
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01716/08-06 Доручення6831/0/1-20
(О. Гончарук) Про результати засідання 
Оргкомітету з підготовки та участі спортсменів 
України в Іграх ХХХІІ Олімпіади

76
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01717/08-17 Лист5182/0/2-20
(В. Федорчук) Про створення тренувальної 
легкоатлетичної бази

77
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01718/08-17 Лист5120/0/2-20
(Д. Улютін) КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про недопущення приєднання Костянтинівської 
сільської ОТГ до Мелітопольської міської 
територіальної громади

78
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01733/08-03 Розпорядження111-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції розвитку системи екстреної медичної 
допомоги

79
29.01.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01753/08-17 Лист5299/0/2-20
(Д. Улютін) ТОВ "АГРОМАТ-ДЕКОР ПЛЮС"
Про заміну стандартних конфорок, які встановлені 
у бюджетних установах

80
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01790/08-17 Лист5377/0/2-20
(В. Федорчук) Про виконання плану заходів 
проєкту "Створення системи надання послуги 
раннього втручання для забезпечення розвитку 
дитини, збереження її здоров’я та життя"

81
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01791/08-17 Лист5395/0/2-20
(В. Поліщук) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про надання інформації щодо припинення 
нелегальних скидів в р. Дніпро та Азовське море в 
Запорізькій області

82
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01792/08-06 Доручення5468/1/1-20
(О. Гончарук) Про розвиток авіасполучень між 
містами України

83
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01794/08-03 Постанова104
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 листопада 2016 р. № 925

84
12.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01815/08-17 Лист5452/0/2-20
(В. Федорчук) ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА 
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про загрозу руйнації мережі протитуберкульозної 
служби

85
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01829/08-03 Постанова100
Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми “Спроможна школа для кращих 
результатів”

86
12.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01869/08-06 Доручення7408/0/1-20
(О. Гончарук) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради від 18.02.2020

87
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

13
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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01864/08-39 Лист26/1.5-12.1.1-44
АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Про надання інформації стосовно діючих полігонів 
промислових відходів

88
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

01852/08-27 Лист2203/35/10-20
Про надання інформації щодо забезпечення 
безбар'єрного доступу осіб з інвалідністю до 
транспортної інфраструктури

89
18.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

01654/08-37 Лист2198/5.11.2
Про запрошення на VI Форум "Age of Crimea" 
26.02.2020 (м.Київ)

90
17.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01692/08-34 Лист2236/17.1
Про надання інформації щодо розвитку спортивної 
інфраструктури

91
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01787/08-34 Лист2460/21
Про надання пропозицій щодо розвитку спортивної 
інфраструктури

92
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01817/08-37 Лист2330/10.2
Про надання інформації щодо реєстрації статутів 
православних релігійних громад

93
18.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01892/08-37 Лист2680/4.2
Про проведення стратегічної сесії "МОМ - 
Мистецька освіта майбутнього" 05.03.2020 (м. 
Харків)

94
21.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство оборони

01818/08-48 Лист220/960
Про зняття з контролю листа від 20.06.2019 № 
220/3216 щодо підготовки території держави до 
оборони

95
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

14
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01666/08-32 Лист02.02-14/97
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА 
СПОРТУ
Про проведення спортивно-масового заходу "Cool 
Games" 20-23.02.2020 (м.Київ)

96
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

01698/08-32 Лист1/9-91
Про надання пропозицій щодо використання 
коштів, розподілених відповідно до розпорядження 
КМУ від 27.11.2019 №1106-р

97
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01832/08-32 Лист1/9-109
Про інформування щодо створення опорних 
закладів освіти та їхніх філій

98
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

01882/08-32 Лист1/9-111
Про проєкти, на які можуть бути спрямовані кошти 
субвенції "Спроможна школа для кращих 
результатів"

99
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01883/08-33 Лист01.6/5043/2-20
Про ремонт і приведення відділень екстреної 
медичної допомоги до уніфікованого зовнішнього 
вигляду 

100
21.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

01775/08-19 Лист7/19.1/2720-20
Про проведення засідання Комісії по ДФРР 
20.02.2020 (м.Київ)

101
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01788/08-43 Лист7/23/2861-20
Про нагородження до Дня працівників 
житлово-комунального господарства та побутового 
обслуговування населення

102
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01871/08-25 Лист7/30/2974-20
 Про надання інформації щодо об'єктів 
незавершеного будівництва

103
21.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

15
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01891/08-41 Лист7/12/2977-20
Про підготовку візиту Президента Грузії в Україну

104
21.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

01609/08-21 Лист3822-05/9409-06
Про проведення вебінару щодо створення 
європейських стратегічних ланцюгів створення 
цінності 20.02.2020

105
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01611/08-23 Лист2852-06/9497-06
Про проведення селекторних нарад 19.02.2020

106
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01724/08-41 Лист4005-06/55694-0
Про моніторинг проектів міжнародної технічної 
допомоги

107
23.12.2019від

№
від 18.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01870/08-39 Лист3811-01/11133-0
Про надання інформації щодо видобутку бурштину 
та інших корисних копалин

108
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01896/08-41 Лист4602-04/11405-0
Про надання пропозицій турецьких експортерів

109
21.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01608/08-51 Лист2371/0/2-20/51
Про заповнення електронних анкет (паспортів) 
об'єктів, що надають публічні сервіси та послуги

110
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

16
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01732/08-28 Лист2547/0/2-20/39
Про направлення копій наказів

111
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01783/08-38 Лист2576/0/2-20/29
Про зняття з контролю документів

112
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01873/08-28 Лист2676/0/2-20/44
Про скасування завдань щодо надання звітів 
облдержадміністраціями

113
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01874/08-28 Лист2647/0/2-20/47
Про надання роз`яснень з питань протидії торгівлі 
людьми

114
27.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

01610/08-20 Лист33010-07-5/4932
Про звітування щодо стану організації та 
здійснення внутрішнього контролю

115
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01655/08-20 Лист08040-03-6/5046
Про надання інформації щодо штатної чисельності 
та річного фонду оплати праці працівників 
бюджетних установ

116
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01703/08-20 Лист07010-05-6/2097
Про надання інформації щодо використання коштів 
освітньої субвенції

117
23.01.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01781/08-20 Лист08020-08/1-6/54
Про збільшення видатків на оплату праці 
райдержадміністрацій

118
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17
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01865/08-20 Лист07010-05-6/5647
Про надання інформації щодо видатків у розрізі 
закладів загальної середньої освіти

119
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01872/08-20 Лист04210-09-2/5673
Про надання інформації  для проведення якісного 
аналізу, об’єктивного висвітлення окремих питань 
виконання Державного бюджету України

120
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01881/08-20 Лист08040-02-6/5625
Про скасування листа від 28.09.2010 № 
31-17040-402-20/25907

121
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01893/08-20 Лист07010-05-6/2447
Про надання інформації щодо коштів освітньої 
субвенції

122
27.01.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01894/08-20 Лист07010-05-6/5753
Про надання інформації щодо коштів освітньої 
субвенції

123
21.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

01819/08-51 Лист1/04-2-702
Про експертизу завдань (проектів) інформатизації

124
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

01683/08-33 Лист01/03-19/00494
Про медичний супровід заходу 

125
10.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

18
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01647/08-53 Лист415/21-11
Про зняття з контролю розпорядження голови 
облдержадміністрації від 28.01.2019 № 41

126
10.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

01749/08-09 Депутатське звернення56
Про недопущення приєднання Токмацького району 
до Пологівського району

127
11.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

01723/08-20 Лист02-19/115
Про співфінансуваня на придбання шкільного 
автобуса

128
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

01804/08-26 Лист10/21-189
Про стягнення неустойки з КП "Дніпрорудненські 
теплові мережі"

129
17.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Оріхівська міська рада

01673/08-20 Лист03-05/0187
Про виділення коштів для придбання комунальної 
техніки 

130
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01762/08-22 Лист03-05/0197
Про вирішення питання проведення капітального 
ремонту ділянки дороги

131
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради
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Джерело  інформації 
(адресат)
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01685/08-09 Депутатське звернення02-759
ДОР КЮРЧЕВ В.М.
Про розгляд звернення співробітника КУ 
"Запорізький обласний художній музей"

132
12.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01757/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР О. КЛІМЧЕНКО
Про фінансування заходів

133
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01758/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР О. КЛІМЧЕНКО
Про фінансування заходів

134
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01823/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР С. ТКАЧЕНКО
Про внесення змін до історико-архітектурного 
опорного плану  у складі Генерального плану 
м.Бердянськ

135
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Обласна рада

01620/08-54 Лист0671/01-27
Про розгляд звернення та надання пропозицій

136
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01648/08-54 Розпорядження7-р
Про скликання тридцять п'ятої сесії Запорізької 
обласної ради сьомого скликання 27.02.2020

137
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01649/08-54 Лист0459/01-13
КУ "ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про перепрофілювання установи

138
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01705/08-54 Лист0649/01-10
ДОР ВОЛОШИН М.М.
Про виділення коштів на співфінансування об'єкту 
"Будівництво мережі водопостачання 
с.Новотроїцьке Бердянського р-ну"

139
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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01707/08-49 Лист2031/01-17
Про відзив на апеляційну скаргу Заболотної Н.О.

140
14.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01710/08-54 Лист01-26/0212
Про підготовку проєктів рішень

141
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01755/08-54 Лист0701/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на завершення об'єкта 
"Харчоблок обласної клінічної лікарні"

142
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01756/08-54 Лист0806/01-11
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання щодо хворих на орфанні 
захворювання

143
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01797/08-54 Лист4957/01-07
Про надання копії Акту перевірки та опрацювання 
виявлених порушень в КЗ "Запорізький обласний 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей"

144
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01805/08-54 Лист0743/01-11
ДОР АВРАМЕНКО Н.В.
Про виділення коштів на реконструкцію стадіону в 
м.Оріхів

145
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01847/08-54 Лист0661/01-11
Про виділення коштів на фінансування пільг зв'язку

146
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01848/08-54 Лист0527/01-11
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів на утримання приміщень 
структурних підрозділів Запорізької обласної 
державної адміністрації

147
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

01612/08-22 Лист001-064/2590
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

148
13.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01613/08-22 Лист001-064/2589
Про заборгованість ТОВ ЗТМК" за електроенергію

149
13.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01614/08-22 Лист001-064/2622
Про заборгованість ТОВ ЗТМК" за електроенергію

150
13.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01615/08-22 Лист001-064/2717
Про заборгованість ТОВ ЗТМК" за електроенергію

151
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01721/08-43 Лист001-001/2889
Про нагородження Перетягіна М.А. (та інші)

152
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01738/08-22 Лист001-064/2802
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

153
17.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

01646/08-22 Лист1/05-а-0141
Про недопущення введення преференцій для 
іноземних виробників трансформаторного 
обладнання та звільнення від обкладення ПДВ 
імпорту силових трансформаторів

154
10.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"
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01650/08-20 Лист01.02/339
Про виділення коштів на утримання пересувної 
лабораторії моніторингу довкілля у 2020 році

155
12.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01633/08-22 Лист344/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про визначення осіб, відповідальних за управління 
автомобільної дороги

156
13.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01672/08-21 Лист0041
ДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про надання допомоги по зняттю арешту в межах 
справи №908/454/19 

157
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01675/08-22 Лист316
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про надання інформації щодо погодження 
загальновиробничих норм питомих витрат палива, 
теплової та електричної енергії на 2020 рік 
Запорізькою ОДА

158
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01714/08-40 Лист01/390
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

159
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01715/08-40 Лист01/391
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

160
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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01731/08-40 Листб/н
ТОВ "СТАРСКРІМ"
Про надання копії договору для оренди земельної 
ділянки

161
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01746/08-40 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про приведення у відповідність з Типовим 
договором оренди водних об'єктів договору 
надання водного об'єкту загальнодержавного 
значення

162
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01825/08-49 Лист280/6245/19
ТОВ "БІЗ 2012"
Про відповідь на відзив по справі ТОВ "Біз 2012"

163
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01855/08-40 Лист20
ТОВ "СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС"
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

164
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01856/08-40 Лист19
ТОВ "СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС"
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

165
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01866/08-22 Лист12/02
ТОВ "СВ-ЮТ"
Про обстеження промислового майданчика

166
12.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01867/08-22 Лист15/49
ТОВ "ЄВРО-СПЕЦ-СЕРВІС"
Про анулювання Актів обстеження промислового 
майданчика

167
19.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01868/08-22 Лист21/56
ТОВ "СПЕЦСПЛАВ ПРОМ"
Про анулювання Актів обстеження промислового 
майданчика

168
21.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти
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01631/08-40 Лист75
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
САДІВНИЦТВА ІМЕНІ М.Ф. СИДОРЕНКА
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

169
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01663/08-33 Лист107
КУ "ОБЛАСНИЙ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР 
МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ" ЗОР
Про створення регіонального Центру громадського 
здоров'я

170
17.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01664/08-37 Лист56
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про недопущення припинення діяльності 
бібліотеки

171
13.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01668/08-37 Лист75
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ"
Про забезпечення повноцінної діяльності Центру                                                                                                                                                      

172
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01711/08-20 Лист062/011-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА
Про фінансування обласних програм у 2020 році

173
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01860/08-37 Лист7
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОБЗАРІВ УКРАЇНИ 
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
Про внесення до плану заходів проведення 
конкурсу-фестивалю бандурного мистецтва 
"Хортицький Кобзар"

174
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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01861/08-44 Лист19/02-1
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІМПУЛЬС.ЮА"
Про вирішення питання із облаштування 
Запорізької обласної універсальної наукової 
бібліотеки протипожежним обладнанням

175
19.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

01725/08-26 Лист03-01/08
КП "ВОДОЛІЙ"
Про видачу ліцензії на централізоване 
водопостачання

176
11.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01820/08-40 Листб/н
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ 
"АБРИКОСОВИЙ"
Про надання земельної ділянки в користування та 
розробку проекту землеустрою

177
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01735/08-33 Лист02-0/117
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "ФТИЗІАТРІЯ"
Про фінансування протитуберкульозної служби

178
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01807/08-20 Лист72
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про заборгованість за виконані роботи по об'єкту: 
"Реконструкція будівлі КЗ "ЗОДПТС" ЗОР

179
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01808/08-20 Лист69
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про заборгованість за виконані роботи по об'єкту: 
"Реконструкція будівлі КЗ "ЗОДПТС" ЗОР

180
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01809/08-20 Лист70
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про заборгованість за виконані роботи по об'єкту: 
"Реконструкція будівлі КЗ "ЗОДПТС" ЗОР

181
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01810/08-20 Лист71
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про заборгованість за виконані роботи по об'єкту: 
"Реконструкція будівлі КЗ "ЗОДПТС" ЗОР

182
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01889/08-33 Лист138
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ 
ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ" ЗОР
Про недопущення приєднання установи до КУ 
"Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР

183
19.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

01700/08-32 Лист19193
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про запрошення на конференцію 21.02.2020

184
13.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

01601/08-16 Лист09-07/68
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради з 
питань реалізації проєктів за кошти ДФРР 
24.02.2020

185
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01737/08-16 Лист04-01/421
(С. Трофімов) ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА 
РАДА
Про недопущення приєднання Тернуватської ОТГ 
до Воздвижівської ОТГ

186
17.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01771/08-16 Лист04-01/491
((С. Трофімов) Про заходи щодо вшанування Дня 
Героїв Небесної Сотні 20.02.2020

187
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01831/08-16 Лист09-07/80
(О. Бугай) Про участь у нараді 24.02.2020 (м. Київ)

188
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

27



№
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

01851/08-42 Лист01-40/0123
Про погодження звільнення Бєлогурова Г.В.

189
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01886/08-30 Лист01-37/0049
Про стан реформи децентралізації в районі

190
21.01.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01638/08-42 Лист01-41/0110
Про погодження звільнення Артеменко Н.С.

191
10.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01639/08-42 Лист01-41/0119
Про переведення Гузенко В.А.

192
11.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01640/08-42 Лист01-41/0120
Про переведення Гузенко В.А.

193
11.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01641/08-42 Лист01-41/0113
Про погодження звільнення Самойленка В.В.

194
10.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01642/08-42 Лист01-41/0111
Про погодження звільнення Плюйко Н.О.

195
10.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01643/08-42 Лист01-41/0124
Про переведення Кірпіченка Є.Ф.

196
11.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01644/08-42 Лист01-41/0125
Про переведення Величко Л.В.

197
11.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01656/08-42 Лист01-41/0132
Про переведення Філіпенко О.Є.

198
12.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01657/08-42 Лист01-41/0135
Про переведення Філіпенко О.Є.

199
12.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація
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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

01603/08-42 Лист01-01-36/085
Про погодження звільнення Лиходій С.Б.

200
11.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01727/08-20 Лист01-01-33/094
Про перерозподіл асигнувань на утримання 
райдержадміністрацій

201
17.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01803/08-42 Лист01-01-36/092
Про погодження звільнення Грибачова Є.В.

202
14.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

01622/08-42 Лист01-40/0123
Про публічний звіт голови Вільнянської РДА за 
2019 рік

203
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01742/08-42 Лист01-27/0134
Про погодження звільнення Даценка А.В.

204
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01743/08-42 Лист01-27/0133
Про погодження звільнення Кебич Н.І.

205
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01744/08-42 Лист01-27/0131
Про погодження звільнення Сірої В.В.

206
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01726/08-43 Лист01-18/0098
Про нагородження Борисенко А.Г. (та інші)

207
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

01845/08-42 Лист01-20/0086
Про погодження звільнення Петришеної І.М.

208
17.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

01849/08-42 Лист01-20/0087
Про погодження звільнення Рибальченка К.М.

209
17.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
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

01857/08-42 Лист01-20/0085
Про погодження звільнення Кириленка В.І.

210
17.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01813/08-42 Лист02-57/17-к
Про погодження звільнення Данченка М.В.

211
14.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01814/08-42 Лист02-57/19-к
Про погодження звільнення Станчевської О.В.

212
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

01728/08-42 Лист02-39/0091
Про погодження звільнення Горлакова О.С.

213
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01779/08-20 Лист02-39/0090
Про виділення коштів для забезпечення інсуліном 
хворих на цукровий діабет

214
18.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

01637/08-42 Лист01-01-25/0116
Про погодження звільнення Бондаренко О.О.

215
12.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01730/08-42 Лист01-01-25/0121
Про погодження звільнення Захарчук В.І.

216
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01773/08-20 Лист01-01-70/0118
Про виділення субвенції на проект "Реконструкція 
стадіону ім.Андрєєва за адресою вул.Стадіонна 1а 
с. Михайлівське Новомиколаївського району 
Запорізької області"

217
17.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

01652/08-42 Лист01-24/0102
Про погодження призначення Глухової Є.М.

218
17.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

01878/08-42 Лист01-24/109
Про погодження звільнення за переведенням 
Бєлова О.І.

219
21.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

01879/08-42 Лист01-24/110
Про погодження призначення за переведенням 
Бєлова О.І.

220
21.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

01764/08-42 Лист01-06/095
Про погодження призначення Попової М.П.

221
12.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01765/08-42 Лист01-06/111
Про виплату надбавки Селевичу С.О. за лютий 
2020 року

222
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01822/08-42 Лист01-06/106
Про погодження звільнення Жука В.Ф.

223
17.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

01712/08-42 Лист01-35/0115
Про погодження звільнення Смирнова О.В.

224
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

01835/08-42 Лист01-34/048
Про погодження призначення Щербаня О.М.

225
19.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

01658/08-20 Лист12-29/0051
Про пропозиції щодо перерозподілу бюджетних 
асигнувань

226
12.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

01811/08-42 Лист01-46/0106
Про погодження призначення Водоп'янова В.В. 

227
18.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
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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

Михайлівська райрада

01802/08-20 Лист01-24/28
Про співфінансування на придбання шкільного 
автобуса

228
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

01618/08-45 Лист268/04
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про призначення перших місцевих виборів 
депутатів 

229
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

01629/08-19 Лист361
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про співфінансування проєкту "Капітальний 
ремонт Приазовського ДНЗ № 3 "Сонечко"

230
10.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01645/08-26 Лист01-26/118
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про нарахування оплати щодо транспортування 
природного газу

231
10.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01676/08-30 Лист01-028 вих.34
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про створення Ботіївської ОТГ

232
14.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01694/08-27 Лист01-48/557
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів для їх 
урахування під час розроблення генерального 
плану населеного пункту

233
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання містобудування та архітектури 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

01695/08-27 Лист01-48/556
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів для їх 
урахування під час розроблення генерального 
плану населеного пункту

234
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01699/08-25 Лист01-48/324
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про коригування проектно-кошторисної 
документації з реконструкції системи опалення в 
с.Широке

235
04.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01720/08-20 Лист01-73/182
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансуваня на придбання шкільного 
автобуса

236
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01722/08-20 Лист240
НОВОУСПЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансуваня на придбання шкільних 
автобусів

237
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01747/08-22 Лист250/03.1-06
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про аварійні ремонтні роботи на стоянці 
великовагового транспорту в с. Зелений Гай

238
14.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01748/08-26 Лист251/03.1-06
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про включення до регіональної програми "Питна 
вода Запорізької області" на 2012-2020 роки

239
14.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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01770/08-30 Лист95
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про проєкти рішень щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад

240
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01798/08-20 Лист02-03-11/86
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на виконання 
природоохоронних заходів

241
18.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01799/08-20 Лист02-03-11/87
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на виконання 
природоохоронних заходів

242
18.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01826/08-20 Лист02-08-35/0483
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про співфінансування заходів

243
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01830/08-20 Лист114/02-01-32
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування природоохоронних заходів з 
обласного екологічного фонду у 2020 році

244
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01884/08-20 Лист02-12/0455
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про співфінансування на придбання шкільних 
автобусів

245
21.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01897/08-30 Лист01-028вих.37
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про прийняття рішення щодо утворення Ботіївської 
ОТГ

246
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

01806/08-51 Лист0362/03-02
Про направлення представника відділу 
інформаційно-комп'ютерного забезпечення для 
обстеження службових ноутбуків

247
18.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

01761/08-50 Лист07-10/0102
Про виділення зали для проведення зустрічі

248
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

01659/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів на лікування хворих на 
шизофренію та на лікування осіб з інвалідністю...

249
17.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

01684/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл коштів за КПКВК 7781010 
"Здійснення виконавчої влади в Запорізькій 
області"

250
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01763/08-50 Доповідна запискаб/н
Про порушення виконавської дисципліни 
Ботієвською ОТГ

251
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01836/08-20 Доповідна запискаб/н
Про збільшення обсягу видатків на реалізацію 
регіональних програм щодо соціального захисту 
населення у 2020 році

252
19.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

01769/08-43 Лист01-28/0103
Про нагородження Федько А.А.

253
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Служба у справах дітей
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01887/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення додаткових асигнувань у 2020 році 
по загальному фонду з обласного бюджету

254
21.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ 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

01626/08-42 Лист55/03-17
Про погодження додаткової навчальної групи

255
17.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01729/08-42 Лист58/03-17
Про участь у проведенні навчання 21.02.2020 та 
26.02.2020

256
17.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01754/08-43 Лист03-09.1-07/1324
Про нагородження Завалковської Т.О. (інші)

257
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

01786/08-20 Лист1784/9/08-01-06-
Про звіти щодо сум фактичних надходжень 
податків і зборів

258
12.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

01772/08-43 Лист02/18-03/973
Про нагородження Шнуровоза С.В.

259
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01846/08-40 Лист02/4-04/960
Про оформлення  земельної ділянки 

260
18.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
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01890/08-43 Лист01/5-10/10620
Про нагородження Дружко Н.М. (та інші)

261
21.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

01623/08-20 Лист16/9/08-01-21-06
Про включення кандидатури до складу робочої 
групи з протидії нелегальному обігу підакцизних 
товарів

262
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01604/08-46 Лист1628/6-2020
Про надання інформації щодо виділення коштів у 
зв'язку зі спалахом вірусу АЧС на свинофермі у с. 
Веселий Гай Новомиколаївського р-ну

263
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01660/08-46 Лист1569/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання копій документів щодо провадження 
освітньої діяльності ДП "Загальноосвітня 
школа-інтернат з дошкільним відділенням "Надія" 
ТОВ Еммаус"

264
13.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01800/08-46 Лист1792/6-2020
Про організацію проведення перевірки 
райдержадміністрацій щодо виконання 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
05.02.2020 № 36 стосовно здійснення аналізу 
правового статусу гідротехнічних споруд на водних 
об'єктах

265
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01801/08-46 Лист1711/01/6-2020
Про надання інформації щодо законності 
будівництва гідротехнічних споруд на малих і 
середніх річках

266
18.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01821/08-46 Лист1370/6-2020
Про надання документів стосовно Ігнатенка О.Л., 
Коноваленка В.Я. та Шутенка С.А.

267
07.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01824/08-46 Лист1798/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про ініціювання перевірки ДП "Загальноосвітня 
школа-інтернат з дошкільним відділенням "Надія" 
ТОВ Еммаус"

268
20.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

01734/08-42 Лист0800-0318-6/419
Про надання інформації щодо встановлення рангу 
державного службовця Погрібняку М.А.

269
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01776/08-49 Ухвала908/1724/19
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

270
03.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01777/08-49 Ухвала908/1727/19
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

271
03.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

01795/08-22 Лист4/157
Про залучення підприємства до виконання ремонту 
та утримання доріг місцевого значення

272
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

01736/08-48 Лист18/пр
Про проведення інструкторсько-методичних зборів 
12.03.2020

273
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

01885/08-49 Лист280/6245/19/890
Про копію ухвали суду по справі ТОВ "Біз 2012"

274
14.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

01898/08-39 Лист2-3-01/834-20
Про загибель водних біоресурсів

275
21.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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01624/08-46 Лист08-67/866
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 
(М.ДНІПРО)
Про налагодження роботи у сфері державної 
реєстрації нормативно-правових актів

276
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01704/08-46 Лист397/43/27/2/01-2
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про включення кандидатури до комісії з реалізації 
Стратегії розвитку органів системи МВС

277
17.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01708/08-49 Лист2453/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про відкриття виконавчого провадження по справі 
Мохнатка С.О.

278
11.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01745/08-46 Лист05.7-67/794
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 
(М.ДНІПРО)
Про внесення змін до складу регіональної 
міжвідомчої комісії з питань захисту прав 
інвесторів, протидії незаконному поглинанню та 
захопленню підприємств

279
11.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01766/08-49 Лист2605/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про відзив на апеляційну скаргу прокуратури 
Запорізької області

280
14.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01789/08-46 Лист544/62/01-2020
ПРИАЗОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо земельних ділянок, 
розташованих на території Приазовської та 
Ботіївської ОТГ

281
17.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура
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01602/08-46 Лист36-1296вих-20
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо договору з ТОВ НВК 
"Вогнетривавтоматикасервіс"

282
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01750/08-46 Лист36-1326вих-20
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо укладення договорів 
суборенди земельних ділянок ТОВ 
"Азовінвестенерго" та ТОВ "Азовенергомаш"

283
14.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01751/08-46 Лист05/1-194вих-20
Про надання копій документів щодо надання 
дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою ТОВ "Новополтавка"

284
18.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01752/08-46 Лист05/1-192вих-20
Про визнання наказу незаконним та скасування в 
частині, витребування земельної ділянки площею 
18,2228 га із чужого незаконного володіння

285
17.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01858/08-49 Лист05/2-2206-19
Про апеляційну скаргу у справі ТОВ "Анхель 
Альянс"

286
19.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01859/08-49 Лист05/2-2207-19
Про апеляційну скаргу у справі ТОВ "Анхель 
Альянс"

287
19.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01863/08-46 Лист05/1-202вих-20
Про надання інформації щодо виділення земель 
Національного заповідника "Хортиця"

288
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01760/08-46 Лист31
Про заходи для реалізації Програми профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки в Запорізькій області на 2020 рік

289
14.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01844/08-46 Лист59/3/4-189нт
Про надання інформації стосовно Массароні Е.Ф.

290
10.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

01827/08-46 Лист1067/55/107/03-2
Про забезпечення явки спеціаліста Департаменту 
освіти і науки ЗОДА для надання пояснень 
26.02.2020

291
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01828/08-46 ЛистАн-3/2/55/107/03
Про розгляд матеріалів щодо можливого вчинення 
корупційного правопорушення членами журі ІІІ 
етапу Всеукраїнських олімпіад в Запорізькій 
області

292
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01854/08-45 Лист21-28-425
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

293
18.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна аудиторська служба України

01784/08-20 Лист02-14/104-2020
Про відкликання листа від 10.05.2011 № 02-14/580

294
18.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна інспекція України з питань праці

01782/08-38 Лист1172/2.2/3.7-20
Про зняття з контролю документів

295
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

01653/08-22 Лист307/02/14-20
Про надання інформації щодо міжміських та 
приміських автобусних маршрутів загального 
користування

296
14.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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01793/08-29 Лист16-2995/161
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

297
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

01597/08-20 Лист726/5/99-99-21-0
Про вжиття заходів щодо незаконної реалізації 
алкогольних напоїв

298
16.02.2020від

№
від 17.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

01785/08-38 Лист13-14/16/5-20
Про зняття з контролю документів

299
19.02.2020від

№
від 20.02.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

01853/08-48 Лист462/14-04/2-20
Про надання інформації щодо належного 
фінансування та утримання інфекційних лікарень та 
відділень

300
18.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

01774/08-37 Лист529/09.6-07-20
Про інформаційні матеріали до Дня Героїв 
Небесної Сотні (20.02.2020)

301
19.02.2020від

№
від 19.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

01719/08-51 Лист1628/1-9-20/11
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З 
ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД 
КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ (АРМА)
Про співпрацю в СЕВ ОВВ

302
18.02.2020від

№
від 18.02.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01850/08-33 Лист1541/5-15-20
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про отримання ліцензії закладами охорони 
здоров’я

303
20.02.2020від

№
від 21.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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