
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.03.20 по 06.03.20

Ф21-КА

№
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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

02367/08-43 Доповідна запискаб/н
І.ФЕДОРОВ ( Департамент охорони здоров'я)
Про нагородження Почесною грамотою 
Запорізької обласної державної адміністрації

1
02.03.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02383/08-28 Доповідна запискаб/н
М.КУДЕРЧУК 
Про зміну головного розпорядника бюджетних 
коштів в частині організації оздоровлення та 
відпочинку талановитих та обдарованих дітей, 
дітей-інвалідів, які навчаються та виховуються у 
закладах фізкультурно-спортивного профілю, що 
фінансуються з обласного бюджету

2
02.03.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02427/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів з резервного 
фонду обласного бюджету 

3
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02495/08-43 Доповідна запискаб/н
М.КУДЕРЧУК (Департамент освіти)
Про нагородження Гурєєвої О.В.

4
04.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02532/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент фінансів)
Про результати перевірки рішень щодо 
затвердження районних, міських (міст обласного 
значення) бюджетів об'єднаних територіальних 
громад

5
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02538/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості...)
Про скасування рішення конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

6
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02557/08-22 Доповідна запискаБ/Н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про результати проведеної роботи з визначення в 
рамках Стратегії регіонального розвитку  
Запорізької області на період до 2027 року та 
Плану заходів на 2021-2023 роки пріоритетного 
напряму розвитку конкурентоспроможної 
економіки регіону на засадах смарт-спеціалізації

7
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02597/08-49 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО (Юридичне управління)
Про надання листів від ТОВ "Токмацький 
гранітний кар`єр"

8
06.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

02575/08-50 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО (Сектор контролю)
Про застосування заходів впливу на порушників 
виконавської дисципліни

9
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання виконання контрольних 

розпоряджень
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

02482/08-28 Доповідна запискаб/н
І .ФЕДОРОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про направлення Звернення до керівників та голів 
профспілкових комітетів підприємств, установ та 
організацій Запорізької області

10
04.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Юридичне управління

02559/08-35 Доповідна запискаб/н
Про визначення уповноваженої особи 
(координатора) з питань забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків органу 
виконавчої влади

11
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

2
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Верховна Рада України

02374/08-09 Депутатський запит11/10-165
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про обмеження руху великовагового транспорту 
через населені пункти Плодородненської та 
Михайлівської ОТГ Михайлівського р-ну

12
21.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

02382/08-09 Депутатське звернення04-21/10-172(46
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про надання рішення щодо показників виконання 
житлових програм та результатів діяльності ДСФУ 
"Державний фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву"

13
25.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Народні депутати України

02402/08-09 Депутатське звернення064-20/1-20-116
НДУ ВОЛОДІНА Д.А.
Про надання інформації для формування переліку 
інвестиційних проектів

14
27.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02403/08-09 Депутатське звернення064-20/3-20-133
НДУ ВОЛОДІНА Д.А.
Про надання інформації з питань оподаткування

15
27.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02405/08-09 Депутатське звернення01-10/188
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про виділення субвенції на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку території

16
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02464/08-09 Депутатське звернення47
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про виділення субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

17
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3
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02465/08-09 Депутатське звернення46
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про виділення субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

18
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02605/08-09 Депутатське звернення365/02032020-06
НДУ ВАСИЛІВ І.В.
Про надання інформації щодо розміщення 
зовнішньої реклами у межах смуги відведення 
автомобільних доріг

19
02.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

02511/08-39 Лист194
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про курси підвищення кваліфікації 24-26.03.2020

20
04.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Банки

02401/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-163
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

21
27.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02608/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-170
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в користування земельної ділянки по 
вул. Космічна,74 в с.Азовське

22
02.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

02574/08-43 Лист3/33/23-578
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Третяка В.Ю. (інші)

23
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ паперовий паперова

Громадські об'єднання

4



№
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Джерело  інформації 
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02585/08-37 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГА 
ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
Про проведення фестивалю-конкурсу дитячої 
творчості "Гранд-талант - 2020" 23.05.2020 
(м.Кам'янське Дніпропетровської області)

24
06.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02599/08-50 Лист21
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про надання перепустки для входу в будівлю 
Запорізької ОДА Косенко В.М.

25
02.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

02480/08-41 Лист2019-11-25
ВАКУУМНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ 
(AGSEPTANCE GROUP GMBH)
Про організацію зустрічі

26
04.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02584/08-41 Лист02-57-3/156
ВАТ "МІНСЬКИЙ МОТОРНИЙ ЗАВОД"
Про візит до Запорізької області 09-13.03.2020

27
05.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02358/08-39 Лист270220-01
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА НАВЧАННЯ"
Про проведення семінару з питань екології 
25-26.03.2020

28
27.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02359/08-22 Лист029
ГО "ДІКСІ ГРУП"
Про надання інформації у сфері відновлювальної 
енергетики

29
02.03.2020від

№
від 02.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

5



№
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02360/08-40 Лист28-02/20-1
ТОВ "АВ.ТРЕЙД"
Про надання документів для передачі в оренду 
земельної ділянки

30
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02386/08-22 Лист44/09-000714/П
УКРІНТЕРЕНЕРГО
Про припинення постачання електроенергії

31
26.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02397/08-22 Лист02-1-82
Про "Пріоритетні заходи 2020: промисловий пакет"

32
20.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02399/08-41 Лист107
ДУ "ОФІС ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ В 
УКРАЇНІ"
Про участь у заходах з розвитку підприємництва та 
просування експорту в Україні

33
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02400/08-22 Листб/н
ПАТ "ПРОТОРУС"
Про автомобільні гідравлічні підйомники

34
02.03.2020від

№
від 02.03.2020
№ паперовий паперова

02415/08-37 Листб/н
МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"РОМСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД "ЧІРІКЛІ"
Про сприяння в організації зустрічі для 
обговорення співпраці ромських ініціативних груп

35
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02416/08-40 Листб/н
ТОВ "ТК "ДОНРИБКОМБІНАТ"
Про надання в оренду водного об'єкта

36
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ паперовий паперова

02435/08-32 Лист04-12.1/141
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І 
АРХІТЕКТУРИ
Про співпрацю у будівельній галузі освіти 

37
25.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02507/08-49 Листб/н
ЗАБОЛОТНА Н.О.
Про відповідь на відзив на апеляційну скаргу у 
справі №280/1345/19

38
04.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02509/08-40 Лист1
ТОВ "ДЗОВ "КЕМП-М-ПАРК"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

39
04.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02518/08-35 Лист28-02/24
"ДИВО-ДИТИНА"
Про участь у конкурсі на здобуття Всеукраїнської 
премії "Диво-дитина"

40
28.02.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02521/08-33 Лист1001
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"
Про рекомендації щодо заходів з недопущення 
коронавірусу

41
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02522/08-41 ЛистUNDP/RPP/2020
ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗБУДОВИ МИРУ
Про звіт дослідження системи професіональної 
освіти в Запорізькій області

42
24.02.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02523/08-41 ЛистUNDP/RPP/2020
ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗБУДОВИ МИРУ
Про проведення заходів з реформування 
професійно-технічної освіти в Запорізькій області 
31.03.-25.06.2020

43
27.02.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02540/08-37 Лист952-01-16
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Про участь у І відкритому міському фестивалі 
бандурного мистецтва "Cherkasy Bandura Music 
Fest" 15-17.05.2020 (м. Черкаси)

44
02.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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02543/08-34 Лист45
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ 
УКРАЇНИ
Про сприяння у проведенні чемпіонату України з 
гірського туризму 09-12.03.2020 (м. Запоріжжя)

45
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02544/08-26 Листб/н
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРЧА 
ПАЛАТА
Про участь у ІІ Польсько-українській конференції 
"Інстутиційні та технічні аспекти реформування 
ЖКГ на прикладі та досвіді Польщі..." 25.03.2020 
(м. Київ)

46
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02547/08-37 Лист23
МИСТЕЦЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІМ. 
МИХАЙЛА БОЙЧУКА
Про сприяння у впровадженні Всеукраїнського 
інноваційного Проєкту "Зірковий крок"

47
04.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02567/08-22 Лист44/09-000721/П
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії КП 
"ЖИТЛОСЕРВІС" ОРІХІВСЬКОЇ МР

48
02.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02570/08-40 Листб/н
ДЕНИСОВ І.Г.
Про проведення аукціону з метою придбання 
водного об'єкту у користування на умовах оренди

49
28.02.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02601/08-22 ЛистЦ-4-80/436-20
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення наради 11.03.2020 з питань 
розвитку ПрАТ "Запорізький 
електровозоремонтний завод"

50
05.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02612/08-22 Декларація43/14-3
КАПІТАН БЕРДЯНСЬКОГО МОРСЬКОГО 
ПОРТУ М.ХЕРСОН
Про узгодження питання відкриття навігації для 
маломірних суден 

51
06.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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02619/08-19 Лист01-07/67
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про оновлення складу Національної ради

52
05.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Промисловість, паливно-енергетичний комплекс, транспорт і 
зв'язок

02384/08-40 Лист01/8086
УКРЕНЕРГО
Про порушення норм законодавства та виконання 
показника КПІ

53
27.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Суди

02394/08-49 Ухвала908/3361/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ 
"Токмацький гранітний кар`єр"

54
26.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02572/08-49 Постанова910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про постанову суду у справі ТОВ "Агротіс"

55
25.02.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02586/08-49 Лист280/1345/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду по справі Заболотної Н.О.

56
05.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

02356/08-06 Доручення7780/1/1-20
(О. Гончарук) НДУ ШТЕПА С.С.
Про звернення виконавчого комітету Запорізької 
міської ради щодо ініціювання низки питань 
внесення змін до діючих нормативно-правових 
актів у сфері екології

57
29.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02390/08-06 Доручення6342/8/1-20
(Д. Шмигаль) Про реалізацію проектів щодо 
забезпечення водою м.Маріуполя

58
02.03.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
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02404/08-04 Витяг з протоколу1-11/1/20-6/2
(О. Гончарук) Про Витяг з протоколу  № 11 
засідання КМУ від 19.02.2020 (п. 6.2) щодо 
протидії нелегальному обігу алкогольних напоїв

59
19.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

02417/08-17 Лист7052/0/2-20
(Д. Улютін) Про уточнення інформації щодо 
автомобільних доріг загального користування

60
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02418/08-06 Доручення8438/1/1-20
(О. Гончарук) Про мінімізацію ризиків поширення 
коронавірусу в Україні

61
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02419/08-17 Лист6959/0/2-20
(В. Федорчук) Про інформування за результатами 
наради під головуванням Прем'єр-міністра України 
17 грудня 2019 року щодо запровадження реформи 
системи фінансування спеціалізованої та 
високоспеціалізованої медичної допомоги 

62
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02420/08-17 Лист7088/0/2-20
(В. Поліщук) Про налагодження системи 
інформування потенційних інвесторів стосовно 
можливості розміщення об'єктів виробництва, 
зокрема інноваційних технологічних кластерів, в 
місцях оптимального приєднання до вільних 
потужностей, що входять до складу магістральних  
ліній електропередач

63
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02513/08-17 Лист7283/0/2-20
(Д. Улютін) Про надання інформації щодо 
прийняття в експлуатацію об'єктів незавершеного 
будівництва

64
04.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02514/08-06 Доповідь8068/1/1-20
(О. Гончарук) Про фонд оплати праці місцевих 
держадміністрацій

65
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
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02515/08-17 Лист7420/0/2-20
(Д. Улютін) Про підготовку пропозицій щодо зміни 
адміністративно-територіального устрою 
Запорізької області в межах другого етапу 
децентралізації

66
04.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02517/08-17 Доручення08339/8/1-20
(О. Гончарук) Про виконання Національного плану 
пріоритетних заходів щодо запобігання занесенню і 
поширенню на території України коронавірусу

67
04.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02528/08-04 Витяг з протоколу14
Звіт про огляд витрат державного бюджету у сфері 
соціальної політики в частині соціального захисту 
дітей

68
03.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02530/08-03 Розпорядження179-р
Про затвердження чисельності громадян України, 
що підлягають призову на строкову військову 
службу, обсягу видатків для проведення призову у 
квітні — червні 2020 року

69
26.02.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02546/08-17 Лист0583/0/2-20
Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
економічного зростання, стимулювання розвитку 
регіонів та запобігання корупції

70
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02577/08-03 Розпорядження211-р
Про інвестиційні програми і проекти регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за 
рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку

71
26.02.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02581/08-03 Розпорядження213-р
Про визнання спроможними об’єднаних 
територіальних громад

72
03.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02589/08-03 Постанова172
Деякі питання забезпечення дитини при 
народженні одноразовою натуральною допомогою 
“пакунок малюка”

73
03.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02590/08-03 Постанова170
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 квітня 2012 р. № 356

74
03.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02591/08-03 Постанова160
Про внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

75
19.02.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02592/08-03 Постанова152
Деякі питання використання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами у 2020 році

76
26.02.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02593/08-03 Постанова144
Про затвердження Порядку виплати одноразової 
грошової винагороди особам, яким присвоєно 
звання Герой України за здійснення визначного 
геройського вчинку

77
26.02.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02594/08-03 Постанова141
Питання умов і розмірів оплати праці керівників 
суб’єктів господарювання державного сектору 
економіки

78
05.02.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02595/08-03 Постанова137
Про внесення змін до Порядку та умов надання 
освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

79
19.02.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
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

02596/08-03 Постанова177
Деякі питання діяльності центрів надання 
соціальних послуг

80
03.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАЕК "Енергоатом"

02568/08-22 Лист2886/06
Про зміни даних в документах, на підставі яких 
було видано ліцензії з транспортування теплової 
енергії

81
02.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство культури, молоді та спорту України

02354/08-34 Лист3331/4.11.1
Про ознайомлення з наказом МОН від 28.12.2019 
№1646 щодо реагування на випадки булінгу

82
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02526/08-37 Лист3532/9.3
Про заповнення електронних анкет (паспортів) 
об’єктів, що надають публічні сервіси та послуги у 
сфері  культури

83
03.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02531/08-32 Лист1/11-1792
Про проведення ІІ (фінального) етапу 
Всеукраїнського конкурсу професійної 
майстерності "WorldSkills Ukraine" 06-08.05.2020 
(м. Запоріжжя)

84
04.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02353/08-33 Лист16-18/5389/2-20
Про зняття з контролю документів

85
25.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02378/08-33 Лист01.10-05/5898/2-
Про профілактичні медичні огляди учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів

86
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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02392/08-33 Лист25-04/5445/2-20
Про зняття з контролю документів

87
25.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02409/08-33 Лист26-04/6154/2-20
Про створення "Гарячої лінії" по коронавірусу

88
02.03.2020від

№
від 02.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02413/08-33 Лист26-04/5875/2-20
Про проведення заходів з посилення поточної 
дизенфекції для запобігання занесенню і 
поширенню на території України коронавірусу

89
28.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02442/08-33 Лист26-04/6208/2-20
Про рекомендації щодо проведення 
профілактичних заходів з недопущення поширення 
випадків COVID-19 при наданні транспортних 
послуг

90
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02443/08-33 Лист26-04/6209/2-20
Про рекомендації щодо проведення 
профілактичних заходів з недопущення поширення 
випадків COVID-19 на підприємствах та в 
установах

91
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02481/08-33 Лист26-04/6285/2-20
Про інформаційні матеріали щодо коронавірусу

92
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02533/08-33 Лист26-04/6495/2-20
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
щодо обсягів задоволення потреб донорською 
кров’ю, її компонентами та препаратами

93
04.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

02474/08-34 Лист7/19.2/3687-20
Про можливість створення в м. Бердянську 
навчально-тренувальної та змагальної 
легкоатлетичної бази зі стадіоном 

94
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

02529/08-30 Лист7/36.2/3733-20
Про надання інформації щодо розроблення та 
затвердження стратегічних документів в ОТГ

95
03.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02542/08-26 Лист7/9.1.2/3875-20
Про надання інформації щодо якості питної води та 
стан питного водопостачання

96
04.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02545/08-20 Лист7/19.2/3900-20
Про надання інформації щодо посадових осіб, які 
відповідають за реалізацію проєктів за рахунок 
субвенції на розвиток об'єднаних територіальних 
громад

97
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02573/08-20 Лист7/7.1/3916-20
Про надання пропозицій стосовно розподілу 
бюджетних асигнувань в розрізі інвестиційних 
програм (проєктів), економічної класифікації 
видатків бюджету та їх помісячного розподілу  за 
бюджетною програмою 2761070 "Державний фонд 
регіонального розвитку"

98
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02587/08-41 Лист7/19.5/3914-20
Про оновлені форми платіжних документів для 
фінансування проектів в рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

99
05.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

02422/08-28 Лист4703-06/14179-0
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
Переліку професій, спеціальностей та напрямів 
підвищення кваліфікації, для навчання за якими 
може бути виданий ваучер для підтримання 
конкурентоспроможності осіб на ринку праці

100
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02479/08-23 Лист2812-06/14336-0
Про проведення відеоконференції щодо 
ознайомлення з гугл-формою 04.03.2020

101
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02516/08-42 Лист3502-04/14424-0
Про визначення розмірів посадових окладів членів 
Кабінету Міністрів України, першого заступника, 
заступника міністра та голів обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій

102
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02580/08-21 Лист3611-07/15067-0
Про організацію регіональних навчальних та 
консультаційних одноденних семінарів в рамках 
державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»

103
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02352/08-35 Лист2677/0/290-20/57
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України щодо забезпечення права дитини 
на виховання в сім'ї"

104
28.03.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02355/08-35 Лист3086/0/2-20/37
Про надання інформації щодо планових показників 
оздоровлення та відпочинку дітей

105
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

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

02421/08-28 Лист7922/01/01/1-20
Про сприяння поширенню продуктів інформаційної 
кампанії "Підтримка реінтеграції ветеранів 
конфлікту на сході України та їхніх сімей"

106
28.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02475/08-28 Лист2041/01/09.2-20
Про сприяння військовим частинам у похованні 
загиблих захисників України

107
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

02476/08-20 Лист08020-08/1-6/70
Протокол наради МФУ від 28.02.2020 року

108
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02527/08-20 Лист07010-05-6/7227
Про ефективне використання коштів освітньої 
субвенції на виплату зарплати педагогічним 
працівникам

109
04.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02603/08-20 Лист3418/0/2-20/58
Про фінансування громадських організацій осіб з 
інвалідністю

110
05.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

02578/08-22 Лист1/06-4-993
Про вирішення проблем з розміщенням базових 
станцій для мобільних операторів 

111
04.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

02558/08-43 Лист01/03-27/00785
Про нагородження Полковникової О.Я.

112
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02445/08-33 Лист01/03-28/00706
Про залучення інвестицій для КНП "Міська лікарня 
екстреної та швидкої медичної допомоги"

113
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02539/08-33 Лист01/03-28/00705
Про надання медичної допомоги хворим на 
туберкульоз

114
03.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

02620/08-33 Лист01/03-28/00803
Про надання машини швидкої допомоги для 
проведення заходу "Кубок Девіса" 06-07.03.2020

115
06.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Пологівська міська рада

17
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02380/08-29 Лист01-40/0504
Про сприяння у розробці цільової Державної 
програми забезпечення пожежної безпеки

116
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Приморська міська рада

02379/08-37 Лист01-34/0503
Про включення кандидатур до складу оргкомітету 
фестивалю "Ми - українські - We are Ukrainian" у 
червні 2020 року (м. Приморськ)

117
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

02582/08-09 Депутатське зверненняб/н
ЛЮБИЦЬКА ОТГ НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО 
Р-НУ
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

118
04.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02583/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТИ ЛЮБИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОТГ
Про внесення змін до перспективного плану 
територій громад Запорізької області

119
04.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

02377/08-54 Лист0904/01-21
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про колективне звернення пацієнтів шкірного 
відділення №4 КУ "Запорізький обласний 
шкіро-венерологічний клінічний диспансер" ЗОР

120
27.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02410/08-43 Лист01-26/0307
Про нагородження Клименко І.М. та інших

121
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02423/08-54 Лист0871/01-13
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про недопущення припинення діяльності закладу

122
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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02447/08-54 Рішення56
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
22.03.2018 № 4 «Про надання згоди на проведення 
будівельних та земельних робіт в комунальних 
підприємствах, установах та закладах, що є 
об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Запорізької області» 

123
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

02448/08-54 Рішення60
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
обласної Програми розвитку галузі вівчарства в 
сільськогосподарських підприємствах Запорізької 
області на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 28.05.2015 № 15 (зі 
змінами)

124
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02449/08-54 Рішення61
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання в 
2019 році Цільової регіональної програми 
«Сільське подвір’я», затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 27.11.1998 № 7, зі 
змінами та доповненнями

125
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02450/08-54 Рішення64
Про звіт облдержадміністрації щодо реалізації у 
2019 році обласної програми «Молодій запорізькій 
родині - доступне житло» на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 66

126
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова
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02451/08-54 Рішення65
Про звіт облдержадміністрації щодо реалізації у 
2019 році Програми забезпечення житлом 
учасників антитерористичної операції та/або 
здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, що здійснюються шляхом 
проведення операції Об’єднаних сил (ООС) 
Запорізької області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 67 (зі змінами)

127
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

02452/08-54 Рішення71
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які  
фінансуються  за  рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2020 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 12.12.2019 № 131

128
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02453/08-54 Рішення72
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами та 
доповненнями

129
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02454/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)73
Про звіт облдержадміністрації щодо реалізації у 
2019 році заходів регіональної цільової програми 
«Питна вода Запорізької області» на 2012 – 2020 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
31.05.2012 № 10 (зі змінами)

130
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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02455/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)74
Про внесення змін та доповнень  до Програми 
розвитку автомобільних доріг Запорізької області 
на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 136

131
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02456/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)76
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
30.11.2017 № 54 «Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2018-2022 роки» (зі змінами 
та доповненнями)

132
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

02457/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)82
Про внесення змін до Програми розвитку лісового 
фонду Запорізької області на період до 2022 року, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 01.03.2018 № 63 (зі змінами)

133
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02458/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)87
Про обласну цільову програму «Призовна 
дільниця» на 2020-2024 роки

134
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02459/08-54 Рішення91
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
31.10.2016 № 4 "Про вступ до складу засновників 
Агенції регіонального розвитку Запорізької 
області"

135
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02461/08-54 Рішення62
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання в 
2019 році Програми розвитку лісового фонду 
Запорізької області на період до 2022 року, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 01.03.2018 № 63, зі змінами

136
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02462/08-54 Рішення63
Про звіт облдержадміністрації щодо реалізації у 
2019 році заходів регіональної цільової програми 
«Питна вода Запорізької області» на 2012 – 2020 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
31.05.2012 № 10 (зі змінами)

137
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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02463/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)79
Про внесення змін до обласної цільової програми 
«Забезпечення територіальної оборони Запорізької 
області на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 57, зі 
змінами

138
27.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02471/08-54 Лист0952/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ " ЗОР
Про заборгованість за виконані роботи по об'єкту 
"Реконструкція будівлі КЗ "ЗОДПТС" ЗОР

139
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02472/08-54 Лист22-Ко-061-2
КУ "  МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на  придбання сучасного 
лінійного прискорювача 

140
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02473/08-54 Лист0829/01-11
Про збереження та фінансування кабінету для 
процедури освідування

141
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02489/08-54 Рішення77
Про внесення змін до Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 
2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 26.01.2017 №58, зі змінами та 
доповненнями

142
27.02.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02490/08-54 Рішення89
Про внесення змін до бюджетних призначень

143
27.02.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02491/08-54 Рішення88
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 12.12.2019 № 141 "Про обласний бюджет 
на 2020 рік"

144
27.02.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02492/08-54 Лист1151/01-11
ДОР ФУКС Г.Г.
Про виділення коштів на заробітну плату 
працівникам КЗ "Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія" ЗОР

145
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02493/08-54 Лист0999/01-11
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ОХОРОНИ ПРАЦІ" ЗОР 
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівлі

146
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02494/08-54 Лист1227/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР №1" ЗОР
Про виділення коштів на оплату за виконані роботи 
з "Реконструкції даху та приміщень горища 
нежитлового приміщення ..."

147
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02552/08-54 Рішення75
Про внесення змін та доповнень до Програми 
забезпечення потреб населення Запорізької області 
за рахунок використання вертолітної техніки на 
2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 06.04.2017 № 61 (зі змінами)

148
27.02.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02553/08-54 Лист0972/01-11
ГО "ЗОО СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО 
"РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про виділення коштів для фінансової підтримки 
статутних завдань

149
04.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02554/08-54 Лист1077/01-11
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про закупівлю витратних матеріалів для 
проведення лікування хворих методом гемодіалізу

150
04.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02562/08-54 Рішення69
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Запорізькій області 
на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 08.06.2017 №84 (зі 
змінами)

151
27.02.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02563/08-54 Рішення67
Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання в 2019 році 
Програми сприяння розвитку інформаційної галузі 
області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.03.2016 №2 (зі змінами)

152
27.02.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02564/08-54 Рішення68
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
інформаційної галузі області на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
31.03.2016 №2 (зі змінами)

153
27.02.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02565/08-54 Рішення70
Про внесення змін та доповнень до Комплексної 
програми розвитку малого і середнього 
підприємництва в Запорізькій області на 2019-2020 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
14.03.2019 №32

154
27.02.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02615/08-54 Лист1238/01-07
Про фінансування КЗ "Мирненський обласний 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей" 
ЗОР для придбання матраців та приліжкових тумб

155
05.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02616/08-54 Лист1055/01-11
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про звернення Спілки щодо проблемних питань 
інвалідів та ветеранів війни

156
05.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02617/08-54 Лист1260/01-26
Про повернення на доопрацювання проєкту 
рішення

157
05.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02618/08-09 Депутатське звернення41
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про надання Положення про госпітальну раду та 
госпітальні округи

158
05.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

02375/08-09 Депутатське звернення2
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ`Я, МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
Про висновки постійної комісії

159
25.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02376/08-09 Депутатське звернення116
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ І ПРАЦІ
Про висновки постійної комісії

160
26.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02385/08-09 Депутатське звернення107
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ...
Про висновки та рекомендації щодо Переліку 
об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного середнього ремонтів автомобільних 
доріг загального користування

161
24.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02466/08-09 Депутатське звернення5
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З 
ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
Про листи КЗ "Новомиколаївська загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІ ступенів" ЗОР щодо можливої 
реорганізації закладу

162
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
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"Запоріжжяобленерго"

02370/08-22 Лист001-064/3528
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

163
27.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02371/08-22 Лист001-064/3629
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

164
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02496/08-22 Лист001-064/3727
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

165
02.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02536/08-22 Лист001-064/3806
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

166
03.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02537/08-22 Лист001-064/3847
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

167
03.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

02607/08-40 Лист02-06-03/1
Про підписання додаткової угоди до договору 
оренди землі

168
03.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

02414/08-22 Лист41/14-3
Про реєстрацію баз стоянок маломірних суден

169
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін
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02525/08-22 Лист11-08
Про участь у міжвідомчій нараді з питань 
підготовки до навігаційного періоду в 
контрольованих прикордонних районах Запорізької 
області 05.03.2020 (м. Бердянськ)

170
04.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Військові частини

02411/08-43 Лист3/33/23-510
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Барабаш-Дорошенко А.Р.

171
28.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

02388/08-44 Лист24
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ 
УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про участь Масюкова С.О. в засіданні президії 
обкому профспілки 04.03.2020

172
27.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02512/08-44 Лист01-13/40
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про забезпечення здорових та безпечних умов 
праці медичних працівників

173
04.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

02470/08-43 Лист01-49/496
Про нагородження Черненко С.В. та Лещишина 
П.В.

174
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

02424/08-40 Лист08-29/4613
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

175
28.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02406/08-22 Лист01/48
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

176
02.03.2020від

№
від 02.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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02444/08-21 Лист07/596
ДП "ЗДАРЗ "МІГРЕМОНТ"
Про залучення представників у роботі комісії щодо 
списання об'єкту державної власності

177
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02467/08-22 Лист0048
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про хід виконання програми переробки залишків 
хлору в гіпохлорит натрія

178
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02535/08-40 Листб/н
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про направлення додаткової угоди до договору 
оренди землі

179
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02566/08-40 Лист18
ТОВ "ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПАЛІВКА"
Про продовження договору оренди земельної 
ділянки

180
03.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02569/08-40 Лист01/582
ПрАТ " ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про встановлення розміру відсотка орендної плати 
за земельні ділянки

181
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02579/08-22 Лист05/03-20
ТОВ "ГАРМЕТ-А"
Про перевірку товариства на відповідність вимогам 
Закону України "Про металобрухт"

182
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02426/08-37 Лист9
РАДА ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про участь в урочистих заходах щодо вшанування 
пам'яті Петрова В.С. 05.03.2020 о 10-00 (м. 
Запоріжжя)

183
20.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

28
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02428/08-44 Листб/н
КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА ПРИ ЗОДА
Про організацію зустрічі

184
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02434/08-43 Лист02-03/20Ч
ТОВ "ЕЛІТА - ФОНД"
Про нагородження учасників квінтету "Містерія"

185
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02436/08-40 Лист141
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянок державної 
власності у постійне користування

186
20.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02497/08-40 Лист604
КП "ВОДОКАНАЛ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

187
28.02.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02498/08-22 Лист1
ПРИМОРСЬКА РАЙОННА ГО "ВЛАСНИКІВ 
ПЛАВЗАСОБІВ -"ЧАЙКА"
Про надання дозволу на відкриття навігації для 
маломірних плавзасобів для рибалок-любителів

188
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02508/08-40 Лист214
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про надання у постійне користування земельних 
лісових ділянок

189
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02613/08-22 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВУЗОЛ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Про зміну тарифів на послуги спецзв'язку з 
02.03.2020

190
06.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

29
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02407/08-20 Лист02/0466
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
головної насосної каналізаційної станції в м. 
Степногірськ Василівського р-ну

191
02.03.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02408/08-20 Лист02/0464
Про виділення коштів для виконання 
будівельно-монтажних робіт на аварійних ділянках 
самопливного каналізаційного колектору у 
Василівському р-ні

192
02.03.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02484/08-22 Лист02/0476
Про руйнування автомобільної магістралі

193
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

02368/08-40 Лист121
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

194
26.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

02362/08-22 Лист1063
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про погодження Загальновиробничих норм ПЕР на 
2020 рік

195
20.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

02395/08-49 Лист310/11049/18/49
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом Дикань 
Н.В.

196
18.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

02425/08-46 Лист01/48
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ"
Про сприяння підключенню системи 
відеоспостереження

197
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Учбові заклади
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02486/08-22 Лист01.26/31
НОВОУКРАЇНСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ 
СТУПЕНІВ
Про ремонт дороги Любимівка - Самійлівка - 
Червоноселівка

198
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02560/08-43 Лист01-14/272
КЗ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ХОРТИЦЬКА 
НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ"
Про присвоєння почесного звання Ковиліній Т.М.

199
27.02.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Дніпропетровська ОДА

02351/08-30 Лист15-1045/0/2-20
Про участь у проведенні широкого публічного 
обговорення проєкту Закону України "Про 
внесення змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)" 04.03.20 (м. Дніпро)

200
26.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

02357/08-16 Лист09-07/102
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради з 
питань стратегій розвитку регіонів та використання 
водних об'єктів 10.03.2020

201
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02478/08-16 Лист09-07/111
(О. Бугай) Про надання інформації щодо формули, 
за якою встановлюється вартість надання однієї 
послуги гемодіалізу

202
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02500/08-16 Лист09-07/113
(О. Бугай) Про надання інформації щодо об'єктів 
"Великого будівництва" та робочих поїздок 
Президента України до областей

203
04.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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02501/08-16 Лист02-01/559
(А. Єрмак) Про надання пропозицій щодо переліків 
посад абонентів урядового зв'язку

204
02.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02602/08-16 Лист02-01/582
(А. Єрмак) Про посилення контролю за 
використанням та охороною лісів

205
03.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Президент України

02502/08-02 Розпорядження161/2020-рп
Про призначення А.Хворостянова головою 
Оріхівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

206
26.02.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

02373/08-16 Лист15/3-07/365
Про проведення кінопоказу фільму "Що таке 
любов?"

207
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

02488/08-22 Лист01-27/0161
Про ремонт доріг загального користування 
місцевого значення Бердянського району

208
02.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02548/08-42 Лист01-40/0156
Про виконання обов'язків керівника відділу 
організаційної роботи апарату Подлесською Ю.П.

209
02.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02549/08-42 Лист01-40/0157
Про виконання обов'язків керівника сектору 
управління персоналом апарату Бабак І.В.

210
02.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02550/08-42 Лист01-40/0158
Про виконання обов'язків юридичної служби 
апарату Чонговим Ю.І.

211
02.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02551/08-42 Лист01-40/0159
Про звільнення Будник І.В.

212
02.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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02555/08-42 Лист01-40/0163
Про погодження звільнення Борщової Н.В.

213
03.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

02485/08-42 Лист01.1-16/183
Про залишення без розгляду листа від 21.02.2020 
№ 01.1-16/0136 щодо погодження звільнення 
Корінця О.Д.

214
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

02387/08-20 Лист01-24/0213
Про зразки підписів та відбитка печатки

215
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

02469/08-42 Лист01-27/0161л
Про переведення Остроух Ю.М.

216
28.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

02505/08-43 Лист02-39/0121
Про нагородження Голуб Т.В. (та інші)

217
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

02588/08-42 Лист01-01-25/0165
Про надання інформації щодо керівних працівників 
апарату РДА

218
05.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

02604/08-42 Лист13-29/0094
Про погодження звільнення Фролова С.М.

219
06.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

02429/08-22 Лист03.1-12/608
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про автобусне забезпечення населених пунктів

220
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02431/08-22 Лист02-23/0386
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про встановлення дорожніх знаків

221
28.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02432/08-22 Лист02-23/0387
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про ремонт доріг місцевого значення

222
28.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02446/08-20 Лист567
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про співфінансування на закупівлю шкільного 
автобусу

223
26.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02483/08-20 Лист03.1-12/622
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про сприяння у ремонті автодоріг загального 
користування обласного та районного значення у 
2020 році

224
04.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02503/08-09 Депутатське звернення01
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про збереження Остриківської ОТГ

225
02.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02556/08-30 Лист122
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів 
Новенської об'єднаної тариторіальної громади

226
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02606/08-09 Депутатське зверненняб/н
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про збереження Новомиколаївської ОТГ

227
06.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02610/08-20 Лист137/02-01-32
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на об`єкт "Реконструкція 
будівлі Малокатеринівського НВК "Мрія"

228
06.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02611/08-20 Лист138/02-01-32
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування об`єкту "Реконструкція 
будівлі Малокатеринівського НВК "Мрія"

229
06.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райрада

02541/08-09 Депутатське звернення01-27/058
Про звернення депутатів районної ради щодо 
удосконалення адміністративно-територіального 
устрою Запорізької області

230
03.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02576/08-09 Депутатське звернення01-27/059
Про звернення депутатів Чернігівської районної 
ради щодо проєкту законодавчого акта про 
удосконалення адміністративно-територіального 
устрою Запорізької області

231
03.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Якимівська райрада

02504/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ НІКОНОВ К.Б.
Про належне забезпечення автобусним 
транспортним сполученням нанесених пунктів 
Якимівського району

232
02.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

02460/08-42 Лист03-26/095
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників

233
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

02430/08-22 Лист0553/01-03
Про надання згоди на списання державного майна - 
автомобілів

234
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення
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з/п

Джерело  інформації 
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02598/08-20 Доповідна запискаб/н
По збільшення кредиторської заборгованості по 
виплаті заробітної плати працівникам 
Департаменту ЦЗН 

235
06.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент капітального будівництва

02441/08-43 Лист07/0395
Про нагородження Александрової О.В. (та інші)

236
26.02.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

02534/08-20 Доповідна запискаб/н
Про заборгованість за виконані роботи по об'єкту 
"Реконструкція будівлі КЗ "Запорізький обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій"

237
05.03.2020від

№
від 05.03.2020
№ 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 служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

02468/08-22 Лист01/1.1-31/1237
Про виділення пально-мастильних матеріалів з 
регіонального матеріального резерву

238
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02609/08-40 Лист01/4-04/1269
Про залишення без розгляду листа від 18.02.2020 
№ 02/4-04/960 щодо оформлення земельної ділянки 

239
04.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

02520/08-43 Лист25/9/08-01-21-02
Про нагородження Руденка Р.М. та інших

240
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

02363/08-40 Лист261/01/14-2020
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки по вул. Інтеркультурна (Джержинського), 
106 в м.Мелітополь

241
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02364/08-40 Лист262/01/14-2020
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки по вул. Молочна, 106 в м.Мелітополь

242
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02365/08-40 Лист263/01/14-2020
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки по вул. Макаренка, 106 в м.Запоріжжя

243
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02433/08-46 Лист288/01/08-2020
Про запрошення на підписання меморандуму про 
співпрацю 06.03.2020

244
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02524/08-46 Лист597/01/13-2020
Про направлення протоколу міжвідомчої наради 
від 26.02.2020 № 61 щодо протидії гральному 
бізнесу

245
04.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

02393/08-49 Наказ908/2155/18
Про примусове виконання судового рішення у 
справі ТОВ "Запорожградтранс-1"

246
26.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02506/08-49 Ухвала9908/483/20
Про ухвалу суду у справі до відповідача 
Олександрівської с/р

247
28.02.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

02487/08-39 Лист893/14
Про створення комісії щодо припинення права 
власності на левів та ведмедів

248
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький гарнізон В/ч А 1978

02412/08-43 Лист687
Про нагородження Матюхи К.В.

249
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

02396/08-49 Лист808/3563/16/106
Про копію рішення суду у справі за позовом 
Іванова А.В.

250
25.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль
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02398/08-39 Лист2-2-6/9.61-20
Про надання інформації щодо виконання програми, 
визначеної меморандумом про співробітництво у 
сфері рибного господарства

251
02.03.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02366/08-40 Лист14/02
ГУ МВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою по вул. Інтеркультурна 
(Джержинського), 106 в м.Мелітополь

252
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02369/08-21 Лист02/1-35-00955
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПОВНОВАЖЕНЬ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання кандидатури до складу робочої групи 

253
27.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02519/08-46 Лист17-01-01/2688/9-
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДБР У 
М.МЕЛІТОПОЛІ
Про тимчасовий доступ до речей і документів щодо 
ТОВ "Корнер сервіс"

254
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02561/08-46 Лист34-1299вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо судових позовів 
облдержадміністрації стосовно повернення у 
державну власність земельної ділянки

255
26.02.2020від

№
від 05.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02361/08-43 Лист11-142вих-20
Про нагородження Кузьмини А.С. (та інші)

256
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

02372/08-46 Лист3418/41/32/03-20
Про аналіз дорожньо-транспортних пригод

257
26.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

38
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02389/08-46 Лист59/5/1-367
Про недопущення участі освітян у науковій 
конференції у м.Донецьк 03.03.2020

258
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02600/08-08 Постанова67
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців знищити зайві записи Державного 
реєстру виборців у зв'язку з виявленням випадків 
кратного включення виборців до Державного 
реєстру виборців

259
03.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

02571/08-49 Ухвала910/15585/19
Про ухвалу суду у справі ДП "НАЕК Енергоатом"

260
28.02.2020від

№
від 05.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

02439/08-29 Лист02-3809/263
Про надання матеріалів щодо стану техногенної та 
природної безпеки в Україні

261
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

02391/08-22 Лист1256/1/5.1-6.275/
Про укладання договорів з підрядними 
організаціями у сфері ремонту доріг

262
28.02.2020від

№
від 02.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02510/08-22 Лист764/1/7.1-6
Про приведення до належного санітарного стану 
узбіччя доріг

263
03.03.2020від

№
від 04.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

02440/08-22 Лист14-14/18/5-20
Про надання інформації щодо моніторингу об"єктів 
теплоенергетики, які виробляють теплову енергію з 
альтернативних джерел енергії

264
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України
39
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02438/08-39 Лист04-20/1281-20
Про надання переліку суб'єктів господарської 
діяльності, які здійснюють перероблення деревини

265
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

02477/08-38 Лист1109/27/5
Про оголошення прийому публіцистичних творів 
на здобуття премії ім. Івана Франка у галузі 
інформаційної діяльності  01.03.- 01.05.2020

266
03.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

02437/08-33 Лист1863/5-15-20
Про надання переліку закладів області, які 
здійснюють координацію заходів з профілактики та 
виявлення туберкульозу

267
02.03.2020від

№
від 03.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

02614/08-48 Лист613/21-08/2-20
Про надання інформації щодо ветеранів війни

268
06.03.2020від

№
від 06.03.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Служба безпеки України

02499/08-46 Лист8/4//2-161
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ
Про надання інформації щодо функціонування 
ставка-випарника ПрАТ "Запорізький залізорудний 
комбінат"

269
16.01.2020від

№
від 04.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

02381/08-41 Лист572/02.0-7
Про участь в Українсько-чеському бізнес-форумі 
11.03.2020 (м. Київ)

270
02.03.2020від

№
від 02.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

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