
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 24.02.20 по 28.02.20

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

02003/08-20 Доповідна запискаб/н
М.КУДЕРЧУК (Департамент культури)
Про фінансування у 2020 році КЗ "Запорізький 
обласний центр охорони культурної спадщини" 
ЗОР

1
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02005/08-43 Доповідна запискаб/н
А.АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про нагородження Саливон Н.М.

2
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02006/08-50 Доповідна запискаб/н
І.ФЕДОРОВ 
Про відзначення 75-річниці Великої Перемоги

3
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02007/08-20 Доповідна запискаб/н
М.КУДЕРЧУК (Департамент культури)
Про виділення коштів на проведення 
Міжнародного фестивалю "Запорізький спас" ім. 
А.Єрмака

4
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02176/08-35 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент соціального захисту) 
Про організацію супроводження дітей пільгових 
категорій на оздоровлення та відпочинок до ДПУ 
"МДЦ "Артек" та ДП "УДЦ "Молода гвардія"

5
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України



№
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

02341/08-09 Депутатське звернення04-40/104/23
ТИМЧАСОВА СПЕЦІАЛЬНА КОМІСІЯ ВРУ З 
ПИТАНЬ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВЕТЕРАНІВ 
ВІЙНИ
Про надання інформації щодо соціального захисту 
ветеранів війни та членів їхніх сімей

6
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

01930/08-09 Депутатське звернення04-25/05-276(42
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, 
ДЕОКУПАЦІЇ..
Про підготовку до проведення парламентських 
слухань 18.03.2020 на тему: "Стратегія деокупації 
та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої 
території АР Крим та міста Севастополь"

7
20.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01931/08-09 Депутатське звернення04-21/18-156(42
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про звернення ВБФ "Серце до Серця" щодо збору 
коштів для закупівлі медичного обладнання

8
20.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01945/08-09 Депутатське звернення04-23/12-1240
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про надання інформації щодо проведення 
консультацій з громадськістю під час підготовки 
змін до перспективних планів формування 
територій громад областей

9
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01946/08-09 Депутатське звернення04-23/12-1241
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про оприлюднення проєктів перспективних планів 
формування територій громад областей

10
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02161/08-09 Лист04-30/14-44572
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про розгляд звернення Об'єднання громадських 
організацій Черкаської області щодо необхідності 
внесення змін до Податкового кодексу України в 
частині звільнення інвалідів війни від сплати 
податку на нерухоме майно

11
21.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02162/08-15 Лист04-25/05-296(46
КОМІТЕТ ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ, 
ДЕОКУПАЦІЇ...
Про проведення парламентських слухань з питань 
деокупації тимчасово окупованої території

12
25.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02342/08-09 Депутатське звернення04-18/05-292(50
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про проведення комітетських слухань на тему: 
"Шляхи подолання туберкульозу в Україні в 
умовах медичної реформи" 18.03.2020 (м.Київ)

13
28.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02343/08-09 Депутатське звернення04-23/15-1350
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Захист інвестицій в житлову нерухомість..." 
08.04.2020 (м.Київ)

14
26.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

01927/08-09 Депутатське звернення126/20
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про порушення законодавства керівництвом 
Управління Державного агентства рибного 
господарства у Запорізькій області

15
17.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01928/08-09 Депутатське звернення127/Р-170220
НДУ КРЯЧКО М.В.
Про надання інформації щодо видатків на 
стимулювання працівників ЗОДА

16
17.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

3



№
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Джерело  інформації 
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01929/08-09 Депутатське звернення01/35
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про відсутність надання адміністративних послуг у 
смт Михайлівка

17
11.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01934/08-09 Депутатське звернення93/20
НДУ А. КУНАЄВ
Про реорганізацію протитуберкульозної служби

18
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02031/08-09 Депутатське звернення01/10/181
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про включення Великобілозерського НВК №1 до 
участі в урядовій програмі "Спроможна школа для 
кращих результатів"

19
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

02032/08-09 Депутатське звернення01-10/182
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про включення Оріхівського НВК №2 ім.В.А, 
Лазаряна до участі в урядовій програмі 
"Спроможна школа для кращих результатів"

20
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

02033/08-09 Депутатське звернення01/10/183
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про включення Дніпрорудненської спеціалізованої 
І-ІІІ ступенів школи "Талант" до участі в урядовій 
програмі "Спроможна школа для кращих 
результатів"

21
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

02034/08-09 Депутатське звернення01/39
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про забезпечення інсуліном хворих у 
Михайлівському районі

22
20.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02154/08-09 Депутатське звернення130/20
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про занепокоєння висновками робочої групи при 
Запорізькій ОДА з підготовки пропозицій щодо 
зміни адміністративно-територіального устрою 
Запорізької області в межах другого етапу 
децентралізації

23
24.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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02199/08-09 Депутатське звернення231-20/02
НДУ ШТЕПА С.С.
Про звернення гр. Романька Д.С. щодо закупівлі 
медичних препаратів для лікування меланоми

24
26.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

02049/08-15 Лист1069.2/20/25.3
Про додержання прав людини у сфері культури

25
20.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

02339/08-15 Лист4885.4/С-40.3/20
Про надання копій документів щодо соціального 
захисту гр. Сидорова Ф.В.

26
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

02074/08-43 Лист42/23-206
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042 НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Про нагородження Кобелецького А.А. (інші)

27
24.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02152/08-48 Лист154/311/71/213
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2022
Про надання даних щодо стану цивільного 
середовища населеного пункту Бердянськ

28
23.01.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

01944/08-46 Лист448
ВГО "АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ"
Про надання безоплатних консультацій з питань 
відновлення платоспроможності фізичних осіб

29
14.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02008/08-44 Лист6
ГО "ЦЕНТР КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ`Я"
Про проєкт заходів щодо відзначення 200-літнього 
ювілею з часу заснування німецьких колоній на 
території Приазов`я

30
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

5
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з/п
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02021/08-44 Листб/н
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ 
АЛЬЯНС
Про використання символіки комуністичного 
тоталітарного режиму

31
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02125/08-32 Лист2402/20-7
ГС "ЕКСПЕРТНА МІЖГАЛУЗЕВА АСОЦІАЦІЯ 
УКРАЇНИ"
Про проведення навчання та підготовки до 
професійної атестації фахівців за професією 
"менеджер (управитель) житлового будинку (групи 
будинків)

32
24.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02128/08-44 Лист26-02/20/08
ГС "УКРАЇНСЬКІ СТИСТЕМИ ТА БЛОКЧЕЙН 
РІШЕННЯ"
Про впровадження системи "112.ін.ua" для 
забезпечення доступу до служб екстреного 
реагування (101, 102, 103, 104) людям з 
інвалідністю 

33
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

01940/08-41 Лист014ЗП
ТОВ "ТЕХНОПАРК ПОЛІССЯ" (РЕСПУБЛІКА 
БІЛОРУСЬ)
Про розширення співпраці

34
24.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02043/08-41 Лист
МІЖНАРОДНІ ГДАНСЬКІ ЯРМАРКИ
Про запрошення на Фестиваль туризму і вільного 
часу 04-05.04.2020 (м.Гданськ)

35
15.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти
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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

01924/08-51 Лист58/13/9-23
ТОВ "КОМПАНІЯ "ЦИФРОВІ РАДІОСИСТЕМИ"
Про створення єдиної обласної цифрової системи 
радіозв'язку

36
17.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01925/08-37 Лист20/14/1265
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
Про  надання бланків для  реабілітованих  міста 
Кривого Рогу

37
18.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01936/08-22 Лист18/02.2020
ГО "ІНІЦІАТИВА З ПРОЗОРОСТІ 
ІНФРАСТРУКТУРИ"
Про затвердження переліку об'єктів будівництва та 
ремонту автомобільних доріг загального 
користування на 2020 рік

38
24.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01939/08-22 Лист24/02/20-1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про надання інформації щодо наявності 
транспортних засобів 

39
24.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01942/08-20 Лист38-1
ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
Про забезпечення фінансуванням установ системи 
соціального захисту населення

40
17.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01948/08-22 Лист27/9/3-20/39
ТОВ СП "НІБУЛОН"
Про необхідність облаштування переїзду для 
багатотоннажного автотранспорту на перетині 
автодороги з газопроводом високого тиску

41
20.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01954/08-49 Ухвала908/2630/13
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу  суду по справі ТОВ " Ріск" м. 
Мелітополь

42
19.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації
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документа

01955/08-49 Постанова908/2155/018
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про постанову суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

43
10.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01956/08-49 Постанова908/2155/18
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про постанову суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

44
10.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01957/08-49 Адвокатський запит67
АДВОКАТ НАДОЛИНСЬКИЙ Р.Ф.
Про надання інформації щодо Нечитайло В.В.

45
19.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02035/08-20 Листб/н
ТОВ "ФК "ІНВЕСТ ХАУС"
Про кредитні зобов'язання Рибалко О.В.

46
19.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02037/08-49 Адвокатський запит3
АДВОКАТ МУРАДЯН А.Л.
Про надання документів щодо підтвердження 
опікунства Пришви М.П.

47
04.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02040/08-49 Лист07/0916
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про відзив на касаційну скаргу В. Чипчева

48
21.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02066/08-32 Лист2502/20-03
ТОВ "2Д3Д"
Про проведення семінару з питань STEM-освіти

49
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

02097/08-49 Адвокатський запит14/20
АДВОКАТ КРАВЧЕНКО Г.М.
Про надання інформації щодо роботи комісії з 
визначення переможців конкурсів з перевезення 
пасажирів

50
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

02110/08-23 Лист26/02/20-04
ТОВ "ТД "ПРОМФІНІНВЕСТ"
Про участь у Міжнародній агропромисловій 
виставці "АГРО-2020" 02-05.06.2020 (м. Київ)

51
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02111/08-39 Листб/н
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЄКТ "ОЗЕЛЕНЕННЯ 
УКРАЇНИ"
Про участь у презентації проєкту 12.03.2020

52
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02129/08-30 Лист1-65
АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
Про залучення представників Асоціації до 
обговорення змін до Конституції України

53
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02172/08-32 Листб/н
КОМПАНІЯ "ДІМ РОБОТІВ"
Про пропозиції щодо функціонування Робобусу у 
м. Запоріжжі

54
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

02182/08-22 ЛистUKR/PR/2020-0
EGIS INTERNATIONAL
Про проведення наради щодо підвищення якості 
послуг приміського залізничного транспорту 
04.03.2020 (м.Дніпро)

55
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02201/08-40 Лист88
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

56
29.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02202/08-40 Лист140
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

57
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02203/08-40 Лист141
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

58
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02204/08-40 Лист142
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

59
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02205/08-40 Лист143
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

60
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02206/08-40 Лист144
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

61
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02207/08-40 Лист146
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

62
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02208/08-40 Лист147
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

63
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02209/08-40 Лист148
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

64
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02210/08-40 Лист149
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

65
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02211/08-40 Лист150
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

66
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02212/08-40 Лист151
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

67
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02213/08-40 Лист152
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

68
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02214/08-40 Лист153
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

69
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02215/08-40 Лист154
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

70
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02216/08-40 Лист155
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

71
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02217/08-40 Лист156
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

72
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02218/08-40 Лист157
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

73
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02219/08-40 Лист158
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

74
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02220/08-40 Лист159
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

75
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02221/08-40 Лист160
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

76
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02222/08-40 Лист161
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

77
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02223/08-40 Лист162
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

78
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02224/08-40 Лист163
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

79
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02225/08-40 Лист164
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

80
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02226/08-40 Лист165
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

81
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02227/08-40 Лист166
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

82
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02228/08-40 Лист167
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

83
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02229/08-40 Лист168
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

84
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02230/08-40 Лист169
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

85
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02231/08-40 Лист170
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

86
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02232/08-40 Лист171
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

87
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02233/08-40 Лист172
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

88
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02234/08-40 Лист173
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

89
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02235/08-40 Лист174
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

90
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02236/08-40 Лист175
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

91
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02237/08-40 Лист176
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

92
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02238/08-40 Лист177
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

93
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02239/08-40 Лист145
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

94
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02240/08-40 Лист178
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

95
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02241/08-40 Лист179
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

96
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02242/08-40 Лист104
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

97
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02243/08-40 Лист105
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

98
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02244/08-40 Лист106
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

99
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02245/08-40 Лист107
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

100
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02246/08-40 Лист108
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

101
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02247/08-40 Лист109
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

102
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02248/08-40 Лист110
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

103
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02249/08-40 Лист111
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

104
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02250/08-40 Лист112
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

105
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02251/08-40 Лист113
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

106
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02252/08-40 Лист114
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

107
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02253/08-40 Лист115
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

108
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02254/08-40 Лист116
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

109
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02255/08-40 Лист117
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

110
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02256/08-40 Лист118
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

111
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02257/08-40 Лист119
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

112
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02258/08-40 Лист120
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

113
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02259/08-40 Лист121
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

114
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02260/08-40 Лист122
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

115
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02261/08-40 Лист123
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

116
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02262/08-40 Лист124
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

117
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02263/08-40 Лист125
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

118
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02264/08-40 Лист126
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

119
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02265/08-40 Лист127
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

120
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02266/08-40 Лист128
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

121
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02267/08-40 Лист129
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

122
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02268/08-40 Лист130
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

123
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02269/08-40 Лист131
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

124
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02270/08-40 Лист132
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

125
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02271/08-40 Лист133
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

126
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02272/08-40 Лист134
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

127
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02273/08-40 Лист135
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

128
31.01.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02274/08-40 Лист232
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

129
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02275/08-40 Лист233
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

130
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ 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, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02276/08-40 Лист234
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

131
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02277/08-40 Лист235
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

132
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02278/08-40 Лист236
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

133
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02279/08-40 Лист237
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

134
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02280/08-40 Лист238
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

135
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02281/08-40 Лист239
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

136
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02282/08-40 Лист240
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

137
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02283/08-40 Лист241
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

138
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ 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, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02284/08-40 Лист242
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

139
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02285/08-40 Лист243
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

140
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02286/08-40 Лист244
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

141
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02287/08-40 Лист245
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

142
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02288/08-40 Лист246
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

143
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02289/08-40 Лист247
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

144
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02290/08-40 Лист248
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

145
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02291/08-40 Лист249
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

146
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ 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, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02292/08-40 Лист250
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

147
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02293/08-40 Лист251
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

148
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02294/08-40 Лист252
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

149
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02295/08-40 Лист253
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

150
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02296/08-40 Лист254
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

151
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02297/08-40 Лист255
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

152
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02298/08-40 Лист256
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

153
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02299/08-40 Лист257
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

154
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ 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, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02300/08-40 Лист258
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

155
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02301/08-40 Лист259
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

156
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02302/08-40 Лист260
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

157
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02303/08-40 Лист261
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

158
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02304/08-40 Лист262
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

159
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02305/08-40 Лист263
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

160
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02306/08-40 Лист264
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

161
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02307/08-40 Лист265
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

162
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ 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, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02308/08-40 Лист266
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

163
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02309/08-40 Лист267
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

164
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02310/08-40 Лист268
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

165
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02311/08-40 Лист269
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

166
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02312/08-40 Лист270
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

167
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02313/08-40 Лист271
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

168
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02314/08-40 Лист272
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

169
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02315/08-40 Лист273
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

170
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ 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, 
носій інформації

Форма зберігання 
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02316/08-40 Лист274
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

171
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02317/08-40 Лист275
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

172
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02318/08-40 Лист276
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

173
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02319/08-40 Лист277
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

174
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02320/08-40 Лист278
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

175
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02321/08-40 Лист279
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

176
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02322/08-40 Лист280
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

177
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02323/08-40 Лист281
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

178
13.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

02340/08-42 Лист531
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА
Про підготовку зі спеціальності "Публічне 
управління та адміністрування"

179
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Суди

02039/08-49 Постанова808/4077/17
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про постанову суду по справі ТОВ "Агрос-М"

180
17.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02337/08-49 Ухвала908/3414/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до ПрАТ "Компанія "Райз"

181
20.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01913/08-17 Лист5692/0/2-20
(В. Федорчук) НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про запровадження системи фінансування 
спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 
допомоги за програмою медичних гарантій

182
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01914/08-06 Доручення6899/1/1-20
(О. Гончарук) Про зверненняТимчасової 
спеціальної комісії ВРУ щодо правового статусу 
ветеранів війни

183
22.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01915/08-06 Доручення6739/1/1-20
(О. Гончарук) Про відновлення державної 
підтримки виробництва продукції рослинництва на 
зрошуваних землях

184
22.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01953/08-03 Постанова107
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 квітня 2016 р. № 304

185
05.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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01984/08-04 Протокол наради 
(засідання)

6541/7/1-20
(В. Поліщук) Про Протокол наради з учасниками 
ринку лікеро-горілочних виробів від 19.02.2020

186
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

01986/08-06 Доручення7610/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про створення шести районів з 
адміністративними центрами у містах Запоріжжя, 
Бердянськ, Енергодар, Мелітополь, Токмак та 
Пологи

187
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01987/08-06 Доручення7900/0/1-20
(Д. Кулеба) Про моніторинг формування та 
функціонування інституціонального механізму 
забезпечення ґендерної рівності

188
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01988/08-17 Лист5944/0/2-20
(Д. Улютін) Про надання інформації на виконання 
п.15 доручення КМУ від 03.02.2020 № 4402/0/1-20

189
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01989/08-17 Лист5940/0/2-20
(Д. Улютін) Про проведення широкого 
громадського обговорення проєкту Закону України 
"Про внесення змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)"

190
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01990/08-17 Лист5938/0/2-20
(Д. Улютін) ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про недопущення приєднання Тернуватської ОТГ 
до Воздвижівської ОТГ

191
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01991/08-03 Постанова116
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановами Кабінету Міністрів України від 15 
грудня 2010 р. № 1132 і від 25 лютого 2015 р. № 68

192
19.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01992/08-03 Постанова119
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 січня 2018 р. № 55

193
19.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова
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01993/08-03 Постанова120
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 листопада 2015 р. № 1068

194
19.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01994/08-03 Постанова121
Про внесення змін до Порядку визначення 
величини опосередкованої вартості наймання 
(оренди) житла в населеному пункті

195
19.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01995/08-03 Розпорядження1422-р
Про затвердження плану заходів із впровадження 
Концепції реалізації державної політики у сфері 
промислового забруднення

196
27.12.2019від

№
від 25.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02025/08-06 Доручення7959/0/1-20
(О. Гончарук)  Про результати засідання 
оперативного штабу з питань запобігання 
занесенню та поширенню на території України 
коронавіруса

197
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02026/08-17 Лист6009/0/2-20
(Д. Дубілет)  Про ефективне використання 
міжнародної технічної допомоги.

198
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02027/08-03 Розпорядження143-р
Про передачу товарів, поміщених у режим відмови 
на користь держави, що зберігаються на складі 
Одеської митниці Державної митної служби

199
29.01.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02028/08-17 Лист5985/0/2-20
(Д. Улютін) Про адміністративно - територіальний 
устрій Запорізької області

200
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

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

02051/08-06 Доручення8021/0/1-20
(О. Гончарук) Про надання інформації щодо 
інвентаризації захисних лісових насаджень 
лінійного типу

201
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02067/08-17 Лист6202/0/2-20
(Д. Улютін) АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про перехід на прямі міжбюджетні відносини з 
Державним бюджетом України

202
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02091/08-06 Доручення6115/2/1-20
(О. Гончарук) Про систему шкільного харчування

203
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02092/08-06 Доручення8183/0/1-20
(О. Гончарук) Про вжиття заходів за результатами 
засідання оперативного штабу з питань запобігання 
занесенню та поширенню на території України 
коронавірусу

204
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02093/08-06 Доручення8241/0/1-20
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
з питань запобігання занесення коронавірусу 
26.02.2020

205
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02095/08-17 Лист6212/0/2-20
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ 
ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про рекомендації круглого столу "Жіноче 
лідерство у спорті"

206
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02116/08-06 Доручення8339/0/1-20
(О. Гончарук) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради від 26.02.2020 щодо 
недопущення поширення коронавірусу

207
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02121/08-17 Лист6439/0/2-20
(Д. Улютін) Про проведення наради у форматі 
відео-конференції з питань публічних закупівель 
27.02.2020

208
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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02131/08-17 Лист6431/0/2-20
(Т. Ковтун) Про участь у брифінгу з питань 
програмування ППС "Басейн Чорного моря" 
10.03.2020 (м.Київ)

209
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02132/08-06 Доручення8060/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про занепокоєння висновками робочої групи при 
Запорізькій ОДА з підготовки пропозицій щодо 
зміни адміністративно-територіального устрою 
Запорізької області в межах другого етапу 
децентралізації

210
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02133/08-06 Доручення7382/1/1-20
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про доцільність включення КНП "Міська дитяча 
лікарня № 5" до переліку опорних закладів охорони 
здоров'я

211
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02134/08-03 Постанова128
Деякі питання реалізації експериментального 
проекту із створення “єдиного входу” опрацювання 
звернень громадян, запитів на публічну 
інформацію, звернень та повідомлень про/або від 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 
домашнього насильства, насильства за ознакою 
статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу 
вчинення такого насильства

212
19.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02138/08-06 Доручення8351/0/1-20
(О. Гончарук) Про вжиття заходів за результатами 
зустрічі Прем'єр-міністра України з 
представниками громадських організацій 
постраждалих учасників Революції Гідності та 
членів сімей загиблих таких осіб 19.02.2020

213
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02144/08-17 Лист6483/0/2-20
(Ю. Гусєва) Про впровадження розрахункового 
рейтингу результатів роботи працівників 
контактних центрів

214
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова
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02145/08-17 Лист6461/0/2-20
(В. Федорчук) СПІЛКА ЗАХИСТУ ПРИВАТНИХ 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про виведення із тіні суб'єктів виробництва, 
торгівлі та сфери послуг

215
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02195/08-06 Доручення6606/2/1-20
(О. Гончарук) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про створення в місті Бердянську 
учбово-тренувальної та змагальної легкоатлетичної 
бази зі стадіоном

216
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02196/08-04 Витяг з протоколу2-7/1/20-16
(Д. Дубілет) Витяг з протоколу від 24.02.2020 №  7 
Урядового комітету з питань формування 
державної політики (п. 16) щодо стану підготовки 
проекту постанови КМУ "Деякі питання діяльності 
підрозділів та керівників з питань цифрового 
розвитку, ..."

217
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02327/08-17 Лист6723/0/2-20
(Т. Ковтун) Про надання інформації в рамках 
Програми прикордонного співробітництва "Басейн 
Чорного моря"

218
28.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

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

02060/08-22 Лист25-3/16
ВСЕУКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЯ АСОЦІАЦІЯ
Про проведення ІІ Всеукраїнської дорожньої 
Конференції 26.03.2020 (м.Київ)

219
17.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
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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

02090/08-39 Лист26/1.9-14.3-4867
Про надання інформації щодо видачі дозволів на 
затвердженні міністерством ліміти на використання 
природних ресурсів в межах територій та обєктів 
природно-заповідного фонду загальнодержавного 
значення  

220
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

01949/08-41 Лист660/16-114-891
Про підготовку візиту Президента Грузії в Україну  
20-21.03.2020

221
24.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02198/08-35 Лист71/ВМУ/14-546-
Про повернення малолітньої Єви Жердєвої

222
25.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

01912/08-37 Лист2776/10.2
Про моніторинг стану забезпечення захисту прав 
національних меншин у 2019 році 

223
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01916/08-34 Лист2770/14.4
Про зняття з контролю документів

224
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01981/08-34 Лист2818/14.3
Про реалізацію програми мобільності молоді

225
18.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01997/08-35 Лист2838/9.6
Про дотримання вимог антидискримінаційного 
законодавства

226
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01998/08-34 Лист2876/16.3
Про здійснення заходів із забезпечення підготовки 
спортсменів до Олімпійських ігор 2020

227
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02136/08-37 Лист3145/10.2
Про зняття з контролю листа від 09.06.2017 № 
608/18-2/15-17

228
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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Міністерство освіти і науки

01983/08-20 Лист1/9-114
Про забезпечення ефективного та своєчасного 
використання коштів субвенції

229
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02193/08-32 Лист1/9-128
Про реалізацію програми "Спроможна школа для 
кращих результатів"

230
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01904/08-33 Лист03.1-17/5091/2-2
Про розподіл матеріальних цінностей, які отримані 
з держрезерву та передаються структурним 
підрозділам з питань охорони здоров`я ОДА

231
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02050/08-33 Лист26-04/5193
Про виконання наказу МОЗ України  від 25.10.2019 
року № 2164 щодо вакцинації населення

232
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02083/08-33 Лист26-04/5519/2-20
Про алгоритм дій щодо температурного скринінгу

233
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02135/08-33 Лист26-04/5512/2-20
Про реалізацію Стратегії розвитку національної 
системи крові на період до 2022 року

234
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02163/08-33 Лист05.1-11/5704/2-2
Про надання інформації щодо запобігання 
поширенню коронавірусу

235
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

01911/08-30 Лист7/34.4/3042-20
Про проведення широкого громадського 
обговорення проекту Закону України "Про 
внесення змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)" (04.03.2020 в м.Дніпро)

236
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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01950/08-41 Лист7/12/2997-20
Про підготовку 9-го засідання Україно-чеської 
змішаної комісії з питань економічного, 
промислового та науково-технічного 
співробітництва 10-11.03.2020 в м. Київ

237
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02000/08-25 Лист7/15.3/3089-20
Про опосередковану вартість спорудження житла 
за регіонами України станом на 01 січня 2020 року

238
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02089/08-26 Лист7/10.2/3258-20
Про моніторинг різниці  в тарифах

239
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02324/08-30 Лист7/34.4/3429-20
Про проведення широкого громадського 
обговорення проєкту Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)" 04.03.2020 (м. Дніпро)

240
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02326/08-20 Лист7/19.6/3473-20
Про виділення у 2020 році коштів місцевих 
бюджетів на житло

241
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

01905/08-19 Лист3031-05/11502-0
Про скасування надання інформації щодо 
моніторингу соціально-економічного розвитку 
регіонів (лист від 24.11.2017 №3031-05/43175-06)

242
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01910/08-22 Лист4604-01/11637-0
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Стратегії розвитку експорту послуг 
з технічного обслуговування повітряних суден в 
Україні на період до 2023 року"

243
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
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01999/08-23 Лист2902-06/11859-0
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів з реалізації Концепції розвитку сільських 
територій

244
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02023/08-40 Лист2852-06/12155-0
Про проведення селекторної наради щодо 
проведеної інвентаризації земель регіону державної 
та комунальної власності 26.02.2020

245
26.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02024/08-21 Лист3223-06/12102-0
Про надання інформації щодо керівників особливо 
важливих для економіки підприємств та 
підприємств, що мають стратегічне значення для 
економіки та безпеки держави

246
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02102/08-33 Лист5003-09/12738-0
Про інформування населення щодо небезпеки 
занесення та подальшого розповсюдження на 
території України коронавірусу 2019-nCoV 

247
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02137/08-32 Лист2601-06/13061-0
Про надання інформації щодо системи шкільного 
харчування

248
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

02146/08-21 Лист4602-05/13103-0
Про проведення другого міжнародного 
Експо-конгресу “Бізнес для Розумних Міст” 
22-24.04.2020 (м. Київ)

249
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02173/08-23 Лист4602-04/13126-0
Про участь у Міжнародній агропромисловій 
виставці “АГРО – 2020” 02-05.06.2020 (м. Київ) 

250
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01951/08-35 Лист2706/0/2-20/57
Про проведення інформаційно-роз’яснювальної 
кампанії щодо послуги патронату над дитиною

251
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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01952/08-28 Лист2713/0/2-20/57
Про соціальні виплати, які не виплачені 
внутрішньо-переміщеним особам за минулий 
період та обліковуються в органі, що здійснює 
соціальні виплати

252
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01985/08-36 Лист2774/0/2-20/37
Про надання інформації щодо підготовки 
кандидатів в прийомні батьки тощо

253
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02096/08-36 Лист2897/0/2-20/37
Про внесення змін до наказу від 22.01.2020 № 9 
"Про Програму підготовки громадян України, які 
бажають усиновити дитину"

254
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02139/08-35 Лист2966/0/2-20/58
Про впровадження послуги раннього втручання

255
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02174/08-35 Лист3003/0/2-20/37
Для вжиття невідкладних заходів щодо малолітньої 
Єви Жердєвої

256
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02175/08-28 Лист3004/0/2-20/47
Про зняття з контролю документів

257
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

02088/08-20 Лист08020-08/1-6/61
Про участь у нараді щодо стану виплати заробітної 
плати у райдержадміністраціях 28.02.2020 (м. Київ)

258
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

02103/08-51 Лист1/06-2-818
Про запрошення на Open Data Leaders Network 
17-19.03.2020 (м.Київ)

259
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Бердянський міськвиконком

02147/08-20 Лист001-0647/26-1
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 
реконструкцію самопливного каналізаційного 
колектора по вул. Я. Мудрого

260
21.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01943/08-33 Лист01/03-28/00593
Про медичний супровід заходу 23.02.2020

261
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

02349/08-20 Лист01-0715/26-1
Про виділення коштів з ФОПС на реконструкцію 
самопливного каналізаційного колектора від 
колодязя №1

262
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

02016/08-37 Лист01/03-28/00597
Про вирішення процедурних питань передачі 
приміщення бібліотеки для юнацтва до структури 
бібліотечної  системи м.Запоріжжя

263
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

02127/08-26 Лист08/21-632
Про прискорення завершення реконструкції 
приймальної камери очисних споруд 
м.Дніпрорудне

264
25.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02052/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування заходів

265
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02099/08-09 Депутатське звернення004/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 
працівникам КЗ ВО "Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія" ЗОР

266
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02142/08-09 Депутатське звернення005/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про створення "гарячої лінії" для прийому заявок 
щодо стану довкілля від жителі області

267
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02143/08-09 Депутатське звернення25/02/20-01МР
ДОР БАРЗІОН М.О.
Про погодження виділення коштів для КНП 
"Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР

268
25.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02164/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР СУРЖАН О.В.
Про пропозиції щодо перерозподілу видатків

269
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

01941/08-54 Лист0861/01-07
Про виділення коштів для додаткового 
фінансування КЗ "Токмацька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР

270
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01971/08-54 Лист0834/01-11
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
дорожнього покриття м.Токмак

271
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01972/08-54 Лист0890/01-11
Про виділення коштів для придбання комунальної 
техніки КП "Оріхівський водоканал"

272
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01973/08-54 Лист0833/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Про вирішення питання виплати зарплати 
працівникам КП "Облводоканал" ЗОР

273
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01974/08-54 Лист0832/01-11
КЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 
працівникам академії

274
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01975/08-54 Лист0844/01-11
КУ "ЦЕНТР СНІД" ЗОР
Про виділення коштів для забезпечення 
безперебійного лікувального процесу хворих з 
ВІЛ-інфекцією/СНІДом

275
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01976/08-54 Лист0875/01-11
КЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про виділення коштів для збереження структури 
закладу та його працівників

276
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02011/08-54 Лист0835/01-11
Про перерозподіл  помісячних асигнувань коштів 
на реалізацію проектів з реконструкції споруд  для 
збирання , очищення та використання вод 
поверхневого стоку вулиць

277
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02012/08-54 Лист0613/01-11
Про надання інформації щодо додержання вимог 
законодавства у сфері навколишнього природного 
середовища 

278
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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02013/08-54 Лист0836/01-11
КУ "ВЕСЕЛІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
ІНТЕРНАТ"
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
за січень 2020 року

279
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02014/08-54 Лист0893/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ" ЗОР
Про виділення коштів на реалізацію основної 
діяльності Центру

280
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02015/08-54 Лист0863/01-21
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про лікування гр. Кошель В.С.  за бюджетний 
кошти

281
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02119/08-54 Лист0681/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів на облаштування закладу 
системою пожежної сигналізації, системою 
оповіщення про пожежу

282
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02120/08-54 Лист0705/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ"
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері цивільного захисту, 
техногенної та пожежної безпеки

283
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01980/08-09 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
Про рекомендації постійної комісії від 20.02.2020

284
24.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

39
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02141/08-09 Депутатське звернення541
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання пропозицій до проєктів рішень 
обласної ради

285
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02200/08-09 Депутатське звернення543
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
27.02.2020

286
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02344/08-09 Депутатське звернення111
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ПЕК
Про висновки та рекомендації постійної комісії 
щодо виділення коштів на завершення будівельних 
робіт на об`єктах "Реконструкція приймальної 
станції очисних споруд м.Дніпрорудне" та 
"Будівництво підпірної стінки каналізаційної 
насосної станції очисних споруд м.Дніпрорудне"

287
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02345/08-09 Депутатське звернення112
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ПЕК
Про висновки та рекомендації постійної комісії 
щодо фінансування заходу "Мережі 
водопостачання с.Біленьке - будівництво"

288
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02346/08-09 Депутатське звернення114
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ПЕК
Про висновки та рекомендації постійної комісії 
щодо розробки Програми матеріально-технічного 
забезпечення діяльності ОВВ в Запорізькій області 
на 1 квартал 2020 року

289
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

40
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Форма зберігання 
документа

02347/08-09 Депутатське звернення115
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ПЕК
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації завершення 
реконструкції ділянки автодороги 
О080823/Т-08-04/-Дніпровка

290
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

01918/08-22 Лист001-064/2974
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

291
19.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01919/08-22 Лист001-064/2973
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

292
19.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01920/08-22 Лист001-064/3160
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

293
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01921/08-22 Лист001-064/3073
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

294
20.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02117/08-22 Лист001-064/32327
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

295
24.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02118/08-22 Лист001-064/3325
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

296
25.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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02167/08-50 Лист001-010/3561
Про запрошення на захід з нагоди святкування 
Міжнародного жіночого дня - 8 Березня 
(03.03.2020)

297
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02333/08-22 Лист001-064/3422
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

298
26.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

01907/08-43 Лист18/126
Про нагородження Багмут Н.О.

299
18.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

01908/08-43 Лист07/2010598
Про нагородження Соболь Н.М., Кучак В.О.

300
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

01926/08-21 Лист1/38-105
Про анулювання ліцензій

301
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

02094/08-48 Лист574
ВІДДІЛ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 
"ЗАПОРІЖЖЯ"
Про забезпечення персоналу засобами 
індивідуального захисту від коронавірусу

302
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Військові частини

02022/08-48 Лист3/29/29/2-72
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про надання благодійної допомоги

303
13.01.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"
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02104/08-33 Лист03.02-27/430
Про потребу в засобах індивідуального захисту та 
діагностичних наборах

304
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

02038/08-22 ЛистДН-3-02-44/165
Про вирішення питання зберігання вантажу на 
території ВП "Пологівське локомотивне депо"

305
21.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01947/08-22 Лист02/20-Т
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про надання витягу з протоколу засідання 
конкурсного комітету

306
20.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01958/08-49 Лист908/3361/19
ТОВ "ТОКМАЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про апеляційну скаргу на ухвалу Господарського 
суду Запорізької області від 04.02.2020

307
04.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02017/08-22 Лист1-02/20
ТОВ "АНІ ВТОР СЕРВІС"
Про проведення перевірки підприємства

308
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02053/08-42 Лист08-02
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про вирішення питання відповідності голови 
Вільнянської РДА Грянистого В.І. займаній посаді

309
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02054/08-22 Лист05
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про ремонт частини дороги на ділянці від 
с.Ганно-Опанлинка через Оріхівку до 
с.Новоспаське

310
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02059/08-22 Лист5
ТОВ "МЕРКУРІЙ-МЕТ"
Про обстеження приміщення пункту приймання 
металобрухту

311
24.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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02070/08-21 Лист143
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКЕ МІЖМІСЬКЕ БЮРО 
ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"
Про неправомірні дії Департаменту реєстраційних 
послуг Запорізької міської ради 

312
20.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02122/08-22 Лист067/48
АТ "ГІДРОСИЛА МЗТТ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат палива, теплової та електричної 
енергії на 2020 рік

313
25.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02148/08-26 Лист01/113
АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про виконання інвестиційних програм у сферах 
тепло- та водопостачання

314
25.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02156/08-40 Лист06/02-2020
ТОВ "ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ"
Про передачу земельної ділянки, на якій 
знаходиться нерухоме майно ТОВ 
"Токмак-Зернопродукт" до Остриківської сільської 
ради

315
24.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02157/08-40 Лист07/02-2020
ТОВ "ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ"
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

316
24.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02165/08-22 Лист6
ТОВ "МАРОНГ"
Про проведення обстеження підприємства ТОВ 
"Маронг"

317
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02166/08-22 Лист2602
ТОВ "БРУХТ ІНВЕСТ"
Про проведення обстеження підприємства ТОВ 
"Брухт інвест"

318
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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02336/08-41 Лист01/483
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання інформації щодо реалізації 
інвестиційного проєкту

319
28.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01937/08-33 Лист20/20
ГО "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про розподіл коштів, виділених на закупівлю 
витратних матеріалів для лікування хворих на 
хронічну ниркову недостатність методом 
гемодіалізу на 2020 рік

320
24.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02009/08-40 Лист25
ФГ "ГОДЛЕВСЬКИЙ В.С."
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки водного фонду

321
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02010/08-40 Лист26
ФГ "ГОДЛЕВСЬКИЙ В.С."
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки водного фонду

322
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02018/08-20 Лист01-11/242
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про своєчасне фінансування виконаних 
будівельних робіт 

323
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02042/08-20 Лист18
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
Про пільгове оподаткування підприємства 
громадської організації інвалідів

324
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02072/08-37 Лист475-1
НІМЕЦЬКА ЄВАНГЕЛІЧНО-ЛЮТЕРАНСЬКА 
ГРОМАДА МІСТА БЕРДЯНСЬКА
Про реєстрацію Статутів громад

325
20.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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02076/08-20 Лист114
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про фінансування програми "Сільське подвір`я" зі 
спеціального фонду обласного бюджету

326
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02078/08-28 Лист01-11/62
ЗОО ВГОІ "УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
ГЛУХИХ"
Про підтримку впровадження програмного 
продукту "112:UA"

327
19.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02328/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про проведення Біблійних читань 05.03.2020

328
28.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02338/08-33 Лист96
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про проведення засідання координаційної ради з 
питань протидії соціальним хворобам при ЗОДА

329
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02350/08-22 Лист985/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про надання на узгодження загальновиробничих 
норм питомих витрат ПЕР на 2020 рік

330
28.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

01977/08-21 Лист12/0381
Про підписання додаткової угоди до Договору 
оренди нерухомого майна

331
20.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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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

01961/08-33 Лист27
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про забезпечення медичними препаратами та 
лікарськими засобами госпітального відділення 
Запорізької обласної клінічної лікарні

332
20.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01962/08-33 Лист28
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про придбання медичних препаратів та лікарських 
засобів для лікування у госпітальному відділенні 
Запорізької обласної клінічної лікарні

333
20.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02082/08-40 Листб/н
ГО "АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ 
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про звернення депутатів Львівщини щодо 
впровадження земельної реформи в Україні

334
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02332/08-44 Лист03
ГО "ЗООСЗВ АТО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ 
ЗВИТЯГИ"
Про затвердження плану заходів з реалізації 
завдань, визначених статутом громадської 
організації

335
10.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

02183/08-21 Лист13
КП "КОМПОС" 
Про видачу ліцензії на провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання

336
24.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Суди

02073/08-49 Лист314/2135/19
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про повістку виклик до суду у справі ч.3 ст.191 КК 
України (Борисенко С.А.)

337
20.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

02075/08-49 Лист314/2135/19
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про повістку виклик до суду у справі ч.3 ст.191 КК 
України (Борисенко С.А.)

338
20.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01964/08-20 Лист01-11/242
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про сприяння у фінансуванні фактично виконаних 
будівельних робіт

339
24.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02084/08-50 Лист58
КЗ "ОБЛАСНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 
САНАТОРНОГО ТИПУ" ЗОР
Про зміну телефонних номерів

340
21.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02153/08-33 Лист142
КНП "МИХАЙЛІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
ЛІКАРНЯ"
Про затвердження тарифів на платні послуги

341
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

02101/08-19 Лист0.2/21/390/3/2-2
Про участь у зустрічі у форматі фокус-груп 
04.03.2020 (м.Київ)

342
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

02197/08-37 Лист1/01.01-32-902
Про реалізацію проєкту "За покликом серця!"

343
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

01903/08-16 Лист09-07/84
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради 
02.03.2020

344
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

48



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02081/08-16 Лист09-07/92
(О. Бугай) Про надання інформації щодо будівель, 
придатних для проведення міжнародних заходів за 
участю Президента України

345
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02114/08-16 Лист09-07/95
(О. Бугай) Про надання інформації щодо заходів із 
запобігання поширення коронавірусу

346
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України

02062/08-02 Указ55/2020
Про тимчасову робочу групу з питань 
реформування системи охорони здоров'я

347
21.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02192/08-02 Розпорядження141/2020-рп
Про призначення В.Гури головою Веселівської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області

348
25.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01935/08-42 Лист01-40/0118
Про погодження звільнення Зубко Л.С.

349
19.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

02077/08-42 Лист01-40/0131
Про посаду головного спеціаліста-юрисконсульта

350
24.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

01900/08-42 Лист01.1-16/0133
Про погодження звільнення Шакуна Є.В.

351
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01901/08-42 Лист01.1-16/0136
Про погодження звільнення Корінця О.Д.

352
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01902/08-42 Лист01.116/0135
Про погодження звільнення Павлюк О.С.

353
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01965/08-43 Лист01.1-16/0140
Про представлення до почесного звання 
Врублевського Г.О.

354
24.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01966/08-20 Лист01.1-16/0139
Про дефіцит асигнувань на оплату електроенергії в 
І кварталі 2020 року по КПКВК 7781010

355
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02158/08-42 Лист01.1-16/0150
Про погодження звільнення Рибалки О.М.

356
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02159/08-42 Лист01.1-16/0151
Про погодження призначення Рибалки О.М.

357
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01923/08-42 Лист01-41/0181
Про переведення з посади Герон Т.М. 

358
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

02105/08-42 Лист01-41/0193
Про погодження звільнення Зайцева В.І.

359
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02126/08-50 Лист01-20/01-95
Про зняття документів з контролю

360
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02150/08-20 Лист01-20/0210
Про недостатність фінансового забезпечення при 
зміні процедури вивільнення держслужбовців

361
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02331/08-20 Лист01-20/0212
Про недостатність фінансового забезпечення при 
зміні граничної штатної чисельності РДА

362
28.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

01922/08-42 Лист01.1-17/0095
Про залишення без розгляду листа щодо 
погодження звільнення Лизюри Ю.Ю.

363
17.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

02041/08-42 Лист01-01-31/103
Про надання роз'яснення щодо передачі функцій та 
зняття з контролю документів

364
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02168/08-42 Лист01-01-36/107
Про погодження звільнення Галас Т.І.

365
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02169/08-42 Лист01-01-36/108
Про погодження продовження повноважень 
Морозова І.В.

366
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02170/08-42 Лист01-01-36/109
Про погодження переведення Морозова І.В.

367
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

01960/08-20 Лист01-18/0062
Про співфінансування на придбання шкільного 
автобусу

368
24.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02061/08-42 Лист0063/01-15
Про погодження звільнення Степаненка С.А.

369
24.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

02115/08-42 Лист01-20/0099
Про погодження звільнення Альошиної К.Г.

370
24.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

02149/08-22 Лист02-39/0063
Про ремонт доріг

371
05.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

02069/08-42 Лист01-01-25/0124
Про погодження звільнення Жадько В.О.

372
20.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

02047/08-42 Лист01-24/126
Про погодження призначення за переведенням 
Кульбака О.С.

373
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

01917/08-42 Лист01-31/129
Про погодження переведення Клименка А.О.

374
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02178/08-42 Лист01-31/148
Про погодження звільнення Целуйко А.В.

375
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02179/08-42 Лист01-31/147
Про погодження звільнення Козачухни І.М.

376
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02181/08-42 Лист01-31/146
Про погодження звільнення Діхтяра А.О.

377
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02187/08-42 Лист01-31/151
Про повідомлення щодо переведення Гринько Л.М.

378
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02188/08-42 Лист01-31/149
Про повідомлення щодо переведення Шмаровоза 
Ю.М.

379
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02189/08-42 Лист01-31/150
Про повідомлення щодо переведення Осадчої В.П.

380
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

02177/08-42 Лист01-06/156
Про погодження переведення Фесика А.В.

381
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація
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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

02106/08-42 Лист01-35/0147
Про погодження звільнення Корчак Л.І.

382
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02107/08-42 Лист01-35/0145
Про погодження звільнення Кір'янової О.В.

383
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02108/08-42 Лист01-35/0144
Про погодження звільнення Драгнєва А.В.

384
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02109/08-42 Лист01-35/0146
Про погодження призначення за переведенням 
Драгнєва А.В.

385
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02112/08-20 Лист01-20/0123
Про співфінансування на придбання шкільного 
автобусу

386
20.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02151/08-42 Лист01-35/0154
Про погодження звільнення Хіцай Н.В.

387
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02171/08-42 Лист01-35/0156
Про погодження переведення Хіцай Н.В.

388
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

02058/08-42 Лист01-34/043
Про погодження звільнення Денисенка С.В.

389
14.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02185/08-20 Лист01-35/053
Про надання субвенції для придбання шкільного 
автобусу

390
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

02098/08-20 Лист12-29/0076
Про погодження анкети щодо виконання головним 
бухгалтером бюджетної установи своїх 
повноважень за 2019 рік

391
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

02044/08-42 Лист01-11/0118
Про погодження звільнення Мамич В.Г.

392
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02045/08-42 Лист01-11/0116
Про погодження звільнення Богдан М.В., Кривного 
Є.В. та Кужель В.В.

393
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02046/08-42 Лист01-11/0115
Про погодження звільнення Отроди В.В.

394
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02057/08-42 Лист01-11/0120
Про відкликання листа щодо погодження 
призначення Братішка С.М.

395
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02085/08-42 Лист01-11/0116
Про погодження звільнення Богдан М.В.

396
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02086/08-42 Лист01-11/0124
Про погодження звільнення Кужель В.В.

397
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02087/08-42 Лист01-11/0125
Про погодження звільнення Кривного Є.В.

398
26.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

01982/08-42 Лист01-46/0120
Про погодження звільнення Матяжової Л.В.

399
20.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02140/08-42 Лист01-46/0121
Про погодження звільнення Бірюкової Т.М.

400
20.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

02184/08-21 Лист01-46/0127
Про надання дозволу на передачу майна

401
26.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

02100/08-20 Лист01.1-09/111
Про співфінансування заходів

402
21.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райрада

01933/08-09 Депутатське звернення61/01-18
Про ремонт автомобільної дороги Т-04-01

403
20.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

01963/08-20 Лист01-19/136
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на будівництво спортивного 
майданчику 

404
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01978/08-20 Лист437
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про пропозиції щодо розподілу обсягу освітньої 
субвенції

405
24.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01979/08-20 Лист02-05/0356
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про відкликання гарантійних листів щодо 
співфінансування на закупівлю шкільних автобусів

406
24.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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02123/08-27 Лист386
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКИЙ Р-Н
Про надання інформації щодо визначення 
державних інтересів під час розроблення 
містобудівної документації "Генеральний план 
поєднаний із схемою зонування смт.Кирилівка"

407
25.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02160/08-22 Лист01-22/0198
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про підвищення тарифів на перевезення пасажирів 
по маршруту "Запоріжжя АС-2 - Біленьке"

408
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02186/08-20 Лист01-19/158
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення субвенції на придбання шкільного 
автобусу

409
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02190/08-20 Лист216
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання співфінансування

410
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02335/08-20 Лист217
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування на закупівлю шкільних 
автобусів

411
19.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

02029/08-20 Лист04-01/082
Про надання копії відповіді на інформаційний 
запит від 04.10.2018 № 79-З-287-е

412
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку
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01899/08-20 Доповідна запискаб/н
Про фінансування заходів, пов'язаних з ліквідацією 
Департаменту екології та природних ресурсів 
ЗОДА

413
24.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01909/08-22 Доповідна запискаб/н
Про погодження укладання прямого договору з КП 
"Автогосподарство" ЗОР на стоянку та зберігання 
автотранспорту, який передається з балансу 
Департаменту екології та природних ресурсів ОДА

414
24.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01968/08-31 Доповідна запискаб/н
Про погодження укладання прямого договору з КП 
"Автогосподарство" ЗОР на стоянку та зберігання 
автотранспорту

415
24.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

02002/08-23 Доповідна запискаб/н
Про збереження на районному рівні повноважень з 
питань агропромислового розвитку

416
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

02191/08-20 Доповідна запискаб/н
Про терміновий розгляд питання щодо збільшення 
Департаменту екології та природних ресурсів 
ЗОДА видатків на утримання

417
28.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

01906/08-42 Лист1.1-07/0102
Про надання роз`яснень щодо правомірності 
встановлення посадових окладів державним 
службовцям Департаменту

418
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент освіти і науки

02004/08-43 Деклараціяб/н
Про узгодження кандидатури Атаманюк С.І. як 
переможниці конкурсу "Господиня свого краю" у 
номінації "Жінка-працівник освіти і науки"

419
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02001/08-20 Доповідна запискаб/н
Про розподіл та використання залишків коштів 
субвенції на розвиток системи охорони здоров`я у 
сільській місцевості, що утворилися станом на 
01.01.2020

420
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02055/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання В.Клименко за січень 2020 року

421
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

02124/08-22 Доповідна запискаб/н
Про сприяння вирішенню питання зняття арештів з 
рахунків ЗДП "Кренійполімер"

422
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

02048/08-20 Доповідна запискаб/н
Про зменшення планових асигнувань у 2020 році 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по 
головних розпорядниках коштів обласного 
бюджету

423
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

02155/08-40 Лист1930/9/08-01-04-
Про несплату земельного податку ПП 
"Барт-Будсервіс"

424
27.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

02071/08-22 Лист01/2-08/1103
Про виконання протокольного рішення комісії ТЕБ 
та НС щодо ЗДП "Кремнійполімер"

425
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01969/08-46 Лист1883/6-2020
Про проведення інвентаризації 
товарно-матеріальних цінностей

426
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01970/08-46 Лист1884/6-2020
Про надання інформації щодо реконструкції 
центральних очисних споруд в м.Мелітополі ТОВ 
"Мультипоінт"

427
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02030/08-46 Лист2016/6-2020
Про надання інформації щодо забезпечення 
скрапленим газом

428
25.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

02334/08-22 Лист01-06
Про надання інформації щодо введення в дію 
новобудов та присвоєння їм нових поштових адрес

429
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

02020/08-21 Лист23-р
Про надання кандидатур до постійних рад ЗОСППР 
"Потенціал"

430
13.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

01938/08-39 Лист2-3-6/831-20
Про участь у виставці-форумі рибної індустрії та 
риболовного хобі в Україні "Fish Business Ukraine 
2020" 17-19.03.2020 (с.Березівка)

431
21.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01967/08-46 Лист08-67/806
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 
(М.ДНІПРО)
Про результати проведеної щомісячної безвиїзної 
перевірки 

432
11.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02019/08-48 Лист350/8
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ`ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про проведення звіряння облікових даних на 
військовозобов`язаних і призовників 

433
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

59



№
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

Прокуратура

02113/08-46 Лист120-187вих20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо дозвільних 
документів на викиди небезпечних відходів у ТОВ 
"Алоінс"

434
24.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02329/08-46 Лист120-190вих20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо дозвільних 
документів на викиди забруднюючих речовин у 
атмосферне повітря у ТОВ "Метал Рекавері Груп"

435
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01959/08-49 Лист05/1-1769-20
Про позовну заяву щодо визнання наказу 
незаконним та скасування в частині, витребування 
земельної ділянки із чужого незаконного володіння

436
20.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02079/08-46 Лист08-27вих-20
Про надання інформації щодо кількості створених 
служб у справах дітей

437
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02080/08-46 Лист05/4-54вих-20
Про повернення державі земель 
історико-культурного призначення та водного 
фонду

438
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

01932/08-46 Лист08-67/890
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. 
ДНІПРО)
Про внесення змін до Плану-графіка перевірки 
стану додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів

439
17.02.2020від

№
від 24.02.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02348/08-43 Лист59/13-855 н/т
Про нагородження Кучерук Г.А. (та інші)

440
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

60



№
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

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

02036/08-20 Лист04-08-02-15/677
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в 
Запорізькій області за 2019 рік

441
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

02330/08-22 Лист18227/26/24-20
Про надання інформації щодо організації 
пасажирських перевезень на автобусних маршрутах

442
25.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02063/08-08 Постанова50
Про форми подань щодо кандидатур до складу 
виборчих комісій, які здійснюють підготовку та 
проведення виборів депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 
міських, районних у містах, сільських, селищних 
рад, сільських, селищних, міських голів та старост 
сіл, селищ

443
21.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02064/08-08 Постанова51
Про форми подань про заміну членів виборчих 
комісій, які здійснюють підготовку та проведення 
виборів депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, обласних, районних, міських, 
районних у містах, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів та старост сіл, 
селищ

444
21.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02065/08-08 Постанова52
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

445
21.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна екологічна інспекція України
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01996/08-38 Лист1399/2.2/2-3-20
Про зняття з контролю документів

446
24.02.2020від

№
від 25.02.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна податкова служба України

02068/08-22 Лист5699/10/28-10-5
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС
Про надання інформації та її документального 
підтвердження  щодо придбання та реалізацію 
металобрухту підприємствами

447
07.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

02130/08-33 Лист1746/5-15-20
Про формування майстер-планів закладів охорони 
здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану), 
третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

448
26.02.2020від

№
від 27.02.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

02325/08-47 Лист10-21/7004/20
Про проведення навчання щодо декларування 
майнового стану 11.03.2020 (м. Київ)

449
28.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

02194/08-38 Лист25/51/22-20
Про зняття з контролю документів

450
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

02056/08-48 Лист529/14-04/2-20
Про заходи із запобігання поширенню 
коронавірусу

451
25.02.2020від

№
від 26.02.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Рахункова палата України

02180/08-20 Лист06-10/17
Про надання інформації щодо результативних 
показників бюджетних програм

452
27.02.2020від

№
від 28.02.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

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