
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 10.03.20 по 13.03.20

Ф21-КА
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документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

02734/08-42 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про заходи для організації оператино-чергової 
служби в цілодобовому режимі та забезпечення 
функціонування системи збору, оброблення, 
узагальнення та аналізу інформації про обстановку 
в районах області

1
11.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

02716/08-29 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення з регіонального матеріального 
резерву легких захисних костюмів Л-1

2
11.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Юридичне управління

02784/08-49 Доповідна запискаб/н
Про судові справи з трудових спорів, відповідачами 
по яких виступають Департамент 
агропромислового розвитку та захисту довкілля 
ЗОДА та Департамент екології і природних 
ресурсів ЗОДА

3
10.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

02651/08-01 Закон України490-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо упорядкування розміру ставки рентної плати 
за користування надрами для видобування 
бурштину

4
04.02.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02652/08-01 Закон України508-IX
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Литовської Республіки про 
працевлаштування та співробітництво у сфері 
трудової міграції

5
05.02.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02653/08-01 Закон України465-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення адміністрування податків, усунення 
технічних та логічних неузгодженостей у 
податковому законодавстві

6
16.01.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02801/08-09 Депутатський запит11/10-512
НДУ МЕЛЬНИК П.В.
Про відсутність дієвих заходів реагування стосовно 
екологічної ситуації у Якимівському районі, яка 
виникла в результаті скидання шахтних вод у 
ставик-випарник

7
06.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Народні депутати України

02644/08-09 Депутатське звернення01/10/140
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вжиття заходів щодо вирішення питання 
погіршення гідрогеологічного стану на території 
села Водяне

8
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02645/08-09 Депутатське звернення04-02/7-156(64)
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА -ЗА ЖИТТЯ"
Про надання матеріальної допомоги гр. Бабіної 
О.В.

9
27.02.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02648/08-09 Депутатське звернення139/20
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про надання інформації стосовно спортсменів , які 
брали участь у зимовому чемпіонаті України

10
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02649/08-09 Депутатське звернення250
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про надання інформації стосовно ТОВ 
"Біляєвського збагачувального комбінату"

11
03.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

2
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02650/08-09 Депутатське звернення67
НДУ КРЕЙДЕНКО В.В.
Про готовність міста Мелітополя, Запорізької 
області до потенційного занесення і поширення 
гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом COVID-19

12
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02664/08-09 Депутатське звернення63/7
НДУ А. КОСТЮХ
Про надання інформації щодо будівництва 
футбольних полів зі штучним покриттям

13
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02668/08-09 Депутатське звернення66
НДУ КРЕЙДЕНКО В.
Про закриття терапевтичного стаціонарного 
відділення в селі Костянтинівка Мелітопольського 
району Запорізької області, а також -об'єднання сіл 
Костянтинівка і Вознесенівка Мелітопольського 
району

14
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02685/08-09 Депутатське звернення132/Р-040320
НДУ КРЯЧКО М.В.
Про надання копій звітів щодо проведення 
внутрішнього аудиту департаментів ЗОДА

15
04.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02702/08-09 Депутатське звернення256
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про сприяння в реалізації та фінансуванні проекту 
реконструкції покрівлі та утеплення фасаду 
Біленьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів

16
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

02824/08-09 Депутатське звернення01/10/195
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання безвідсоткової поворотної фінансової 
допомоги КП "Облводоканал" ЗОР з метою 
забезпечення виплати заборгованості із заробітної 
плати

17
11.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3
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02840/08-09 Депутатське звернення04-16/11
НДУ ШЕВЧЕНКО Є.В.
Про виділення субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

18
11.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02841/08-09 Депутатське звернення70/20
НДУ КРЕЙДЕНКО В.В.
Про ремонт автошляху Світлодолинське - 
Астраханка - Ботієво

19
10.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02842/08-09 Депутатське звернення04-16/10
НДУ ШЕВЧЕНКО Є.В.
Про включення закладів освіти до програми Уряду 
"Спроможна школа для кращих результатів"

20
11.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

02844/08-15 Лист07
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"РОЗВИТОК СУЧАСНИХ РИНКОВИХ 
ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ, 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТРАНСПОРТНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ..."
Про участь у засіданні з питань "Молочного 
лиману" 03.04.2020 (м.Київ)

21
10.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

02843/08-15 Лист1423.2/20/23.2
Про вжиття заходів за результатами 
моніторингового візиту до КУ "Бердянський 
психоневрологічний диспансер" ЗОР

22
06.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

02845/08-39 Лист242
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про перенесення курсів підвищення кваліфікації 
запланованих на 24-26.03.2020

23
13.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Громадські об'єднання

4
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02655/08-43 Лист17
ГО "ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про нагородження Зайченко М.Л.

24
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02656/08-43 Лист20
ГО "ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про нагородження Солощенко О.В. (інші)

25
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02781/08-44 Лист036
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИЙ ПРОЕКТ 
"БЕРЕГИНЯ УКРАЇНИ"
Про співробітництво

26
12.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02782/08-44 Листб/н
ЗОПО ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ 
КОРПУС"
Про створення при ЗОДА оперативного штабу з 
захисту населення від епідемії COVID-19

27
12.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02800/08-28 Лист27
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОТИ"
Про надання допомоги важкохворим сиротам 

28
13.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Заявник

02669/08-40 Листб/н
ГР. ГНАТКО І.П.
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою

29
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02660/08-40 Листб/н
ТОВ "ТК "ДОНРИБКОМБІНАТ"
Про залишення без розгляду листа щодо надання в 
оренду земельної ділянки водного фонду

30
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

5
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02670/08-40 Лист3423/3-20/56
ТОВ "СП "НІБУЛОН"
Про надання дозволу на розробку експертної 
грошової оцінки земельної ділянки 

31
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02700/08-48 Лист70/492
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКОЇ 
ОХОРОНИ АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про забезпечення електроенергією пункт базування 
Маріупольського загону морської охорони 
Регіонального управління Морської охорони

32
27.02.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02708/08-25 Лист1
ТОВ "ПРОМСПЕЦБУД М.КРЕМЕНЧУК"
Про розрахунки за роботи з будівництва нового 
корпусу блоку дистанційної променевої терапії в 
КУ "Запорізький обласний клінічний онкологічний 
диспансер" ЗОР

33
04.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02718/08-40 Листб/н
ПП КУХТИК Т.В.
Про продовження договору оренди земельної 
ділянки

34
11.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02719/08-22 Лист83/6
ТОВ "СЕА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА"
Про співробітництво

35
03.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02723/08-33 Лист28
МІЖНАРОДНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
Про проведення програми "Гармонізація дітей, 
дорослих, сім'ї, суспільства"

36
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02728/08-43 Лист12/1376
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про нагородження Танечника А.М.

37
04.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

6
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Джерело  інформації 
(адресат)
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02740/08-25 Лист19
ТОВ "ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "НЕО"
Про проведення Міжнародної будівельної виставки 
"Inter Build Expo" 17-20.03.2020 (м.Київ)

38
06.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02749/08-39 Лист146/2020
ГО "УКРАЇНСЬКА ПРИРОДООХОРОННА 
ГРУПА"
Про проведення 21.03.2020 акції "Мільйон дерев за 
24 години"

39
11.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02759/08-35 ЛистUKR/PRO/2020/
ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про участь представника у Комісії з розгляду 
заявок на отримання малих грантів 
30.03-03.04.2020

40
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02760/08-40 Листб/н
ЗЛАТЬЄВ М.В.
Про повернення оригіналу витягу з Державного 
земельного кадастру на земельну ділянку

41
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02764/08-49 Листб/н
МІТАСОВ М.І.
Про позовну заяву у справі  позивача ФГ 
"Кривохатько В.В."

42
12.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02770/08-39 Лист05
"ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
"ГІДРОПРОЕКТ"
Про погодження Паспорта водного об'єкту

43
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02785/08-35 Лист02-02/20
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ СІМ'Ї 2020
Про участь у Всеукраїнському форумі сім'ї 
03.04.2020 (м.Київ)

44
05.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02786/08-25 Лист28/03-2
БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Про співпрацю

45
03.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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02789/08-32 Лист10.03/5
ТОВ "ДІКСІ-ЦЕНТР"
Про проведення семінару щодо інноваційних 
рішень у сфері освіти

46
10.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

02806/08-25 Листб/н
ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС"
Про роботи на об'єкті "Реконструкція головної 
будівлі КЗ "НВК "Джерело"

47
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02808/08-42 Лист03-10-2-117
ДРІДУ НАДУ
Про прийом на навчання у 2020 році

48
10.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02809/08-24 Лист11
ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ "РАССВЕТ"
Про призупинення співпраці

49
10.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

02810/08-40 Листб/н
ГР. ЮДІНА К.М.
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

50
06.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02811/08-40 Листб/н
ГР. ОХРІМЕНКО Л.М.
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

51
06.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02812/08-40 Листб/н
ФОП МЕДЮК Є.С.
Про сприяння в укладанні договору оренди водного 
об'єкту

52
28.02.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02813/08-40 Листб/н
ФОП МЕДЮК Є.С.
Про сприяння в укладанні договору оренди водного 
об'єкту

53
28.02.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02846/08-32 Лист946
ІНСТИТУТ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ТА 
РЕЛІГІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про Національний конкурс творчих робіт до Дня 
незалежності

54
09.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Посольства

02834/08-41 Лист6132/14-200-262
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БІЛОРУСЬ
Про перенесення термінів проведення Форуму 
ділових можливостей в Білорусі

55
13.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

02678/08-49 Лист280/1345/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повістку виклик до суду за апеляційною 
скаргою Заболотної Н.О.

56
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02679/08-49 Лист280/1345/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом 
Заболотної Н.О.

57
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02680/08-49 Ухвала910/15167/19(90
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі ПАТ "Компанія "Райз"

58
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ паперовий паперова

02725/08-49 Постанова908/2630/13
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА суду по справі ТОВ "Ріск"

59
02.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02726/08-49 Ухвала908/1724/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

60
06.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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02832/08-49 Ухвала908/3361/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ 
"Токмацький гранітний кар`єр"

61
06.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

02777/08-18 Лист0656-20
Про звернення громадян, що надійшли на урядову 
"гарячу лінію" протягом лютого 2020 року

62
10.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

02621/08-06 Доручення9919/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення селекторної наради 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС з  питань 
протидії поширенню короновірусу в Україні 
10.03.2020

63
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02630/08-03 Постанова168
Про внесення змін до Регламенту Кабінету 
Міністрів України

64
26.02.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02631/08-03 Постанова205
Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України щодо здійснення верифікації та 
моніторингу державних виплат 

65
03.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02632/08-03 Постанова192
Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України щодо здійснення верифікації та 
моніторингу державних виплат

66
05.02.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02633/08-03 Постанова179
Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на покращення 
соціального захисту окремих категорій 
педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти у 2020 році

67
03.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02634/08-03 Постанова176
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 105

68
26.02.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02635/08-03 Постанова1187
Про внесення змін до Порядку направлення 
громадян України для лікування за кордон

69
28.12.2019від

№
від 10.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02636/08-03 Постанова185
Про затвердження критеріїв діяльності надавачів 
соціальних послуг

70
03.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02637/08-03 Постанова204
Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для реалізації 
пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг”

71
03.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02638/08-03 Розпорядження202-р
Про затвердження плану заходів на 2020 рік з 
реалізації Стратегії подолання бідності

72
03.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02666/08-06 Доручення9713/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ НІКІТІНА М.В.
Про звернення ГО "Гуляйпільська громада" щодо 
призначення переможця конкурсу на посаду 
керівника НКП "Гуляйпільська ЦРЛ"

73
07.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02667/08-06 Доручення9920/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
засідання антикризового штабу з протидії 
поширенню  коронавірусу Covid-19 в Україні

74
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02687/08-17 Лист7891/0/2-20
НДУ РАЗУМКОВ Д.О.
Про надання інформації стосовно кількості дітей, 
які отримали статус члена сім'ї загиблого

75
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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02688/08-06 Доручення7641/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до 
перспективного плану формування територій 
громад Запорізької області

76
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02690/08-03 Постанова193
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
забезпечення можливості використання 
удосконалених електронних підписів і печаток, які 
базуються на кваліфікованих сертифікатах 
відкритих ключів

77
03.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02691/08-03 Постанова194
Деякі питання діяльності підрозділів з питань 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації центральних та місцевих органів 
виконавчої влади та заступників керівників 
центральних органів виконавчої влади, обласних, 
Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій з питань 
цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 

78
03.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02692/08-03 Постанова200
Про затвердження Положення про конкурсну 
комісію, умови та порядок проведення конкурсу на 
зайняття посади керівника надавача соціальних 
послуг державного/комунального сектору

79
03.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02693/08-03 Розпорядження216-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Основних напрямів реалізації державної політики у 
сфері зайнятості населення та стимулювання 
створення нових робочих місць на період до 2022 
року

80
03.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
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02703/08-17 Лист8065/0/2-20
(В. Федорчук) Про засідання Державної комісії з 
питань ТЕБ та НС  у формі селекторної наради з 
питань протидії  поширенню короновірусу в 
Україні 10.03.2020 о 15-30

81
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02704/08-17 Лист8101/0/2-20
(Д. Улютін) Про підготовку пропозицій щодо зміни 
адміністративно-територіального устрою 
Запорізької області в межах другого етапу 
децентралізації

82
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02707/08-06 Доручення242/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про моніторинг доступності 
виборчих дільниць для осіб з інвалідністю

83
07.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02741/08-06 Лист10686/51/1-14
(Д. Шмигаль) Про контроль за формуванням та 
виконанням фінансових планів суб'єктів 
господарювання державного сектору економіки

84
11.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02752/08-04 Протокол9919/5/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС з 
питань  протидії поширенню короновірусу в 
Україні

85
10.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02753/08-17 Лист8334/0/2-20
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо 
звернення НДУ Пономарьова О.С. з питань 
створення в місті Бердянську учбово-тренувальної 
та змагальної легкоатлетичної бази зі стадіоном

86
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02756/08-17 Лист8387/0/2-20
(С. Дехтяренко) ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про рішення Якимівської селищної ради щодо 
розробки цільової Державної програми 
забезпечення пожежної безпеки

87
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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02767/08-17 Лист8422/0/2-20
(Д. Улютін) НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до перспективного плану 
Токмацького району Запорізької області

88
12.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02776/08-03 Постанова211
Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19

89
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02791/08-06 Доручення10230/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про незаконні дії Запорізької міської ради щодо 
відібрання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення у громадян, 
які отримали державні акти на право приватної 
власності на земельні ділянки, розташовані на 
території Дружелюбівської сільської ради 
Вільнянського району

90
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02792/08-06 Доручення8053/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про стан реалізації державної 
регуляторної політики у 2019 році

91
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02793/08-06 Доручення8386/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про День спротиву окупації 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
(26 лютого)

92
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02794/08-17 Лист8607/0/2-20
(В. Федорчук) Про загрозу погіршення епідемічної 
ситуації в Україні внаслідок глобального 
поширення коронавірусу

93
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02827/08-17 Лист8681/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо фінансування окремих закладів 
охорони здоров'я

94
13.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
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№
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Джерело  інформації 
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Міністерство енергетики та захисту довкілля України

02629/08-20 Лист26/1.2-18.2.3-59
Про надання документів до постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення змін до Порядку 
та умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування заходів 
соціально - економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження"

95
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

02715/08-41 Лист311/14-180-445
Про звітування щодо стану виконання РНП-2020 
(Україна - НАТО) за результатами І кварталу

96
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02654/08-43 Лист1/11-1632
Про нагородження Гуренко О.І.

97
02.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02689/08-20 Лист1/11-1845
Про видатки на підвищення кваліфікації фахівців 
інклюзивно-ресурсних центрів

98
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02788/08-32 Лист1/9-155
Про пропозиції щодо використання освітньої 
субвенції

99
12.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02817/08-33 Лист05.1-09/7197/2-2
Про надання інформації щодо заходів із 
запобігання поширенню коронавірусу

100
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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02826/08-33 Лист26-04/7196/2-20
Про Комунікаційний план щодо визначення 
алгоритмів дій у разі виникнення захворювання на 
коронавірус

101
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство промислової політики України

02829/08-26 Лист7/10.1/4358-20
Про заборгованість населення за спожиті 
житлово-комунальні послуги

102
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

02628/08-30 Лист7/34.4/4048-20
Про перенесення підсумкової зустрічі 10 березня 
2020 року з в м. Києві  з обговорення пропозицій 
змін до Конституції України

103
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02639/08-24 Лист7/9.3.2/3904-20
Про надання інформації щодо виконання місцевих 
програм створення житлового фонду соціального 
призначення

104
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

02724/08-20 Лист7/19.2/4096-20
Про розподіл між регіонами субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

105
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02735/08-30 Лист7/34.4/4145-20
Про надання інформації щодо участі в 
регіональних публічних обговореннях пропозицій 
змін до Конституції України в частині 
децентралізації влади

106
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02755/08-26 Лист7/10.1/4241-20
Про нормування питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів

107
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02828/08-26 Лист7/10.4/4356-20
Про надання інформації щодо стану розрахунків за 
житлово-комунальні послуги

108
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

02623/08-33 Лист3821-05/15466-0
Про надання інформації щодо виробників продукції 
засобів індивідуального захисту

109
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02705/08-23 Лист2852-06/15916-0
Про проведення селекторної наради з питань 
агропромислового розвитку 11.03.2020

110
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02712/08-33 Лист3821-05/16205-0
Про надання інформації щодо виробництва засобів 
індивідуального захисту

111
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02738/08-23 Лист3101-06/16209-0
Про надання інформації щодо програми фінансової 
підтримки сільгосптоваровиробників

112
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02797/08-41 Лист3905/04/17513-0
Про повторне погодження проекту Закону України 
"Про внесення змін до деяких законів України 
стосовно покращення інвестиційного клімату..."

113
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02798/08-41 Лист3905-04/17514-0
Про повторне погодження проекту Закону України 
"Про внесення змін до Митного кодексу України 
стосовно покращення інвестиційного клімату..."

114
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02799/08-28 Лист3503-06/17385-0
Про надання інформації щодо виконання 
доручення Прем`єр-Міністра України від 
18.02.2020 №6820/0/1-20 з питань погашення 
заборгованості із виплати заробітної плати

115
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

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

02711/08-28 Лист3524/0/2-20/56
Про перенесення дати проведення навчального 
заходу "Сучасні підходи адміністрування у сфері 
соціального захисту на рівні ОТГ" 12-13.03.2020 
(м.Дніпро) та 02-03.04.2020 (м.Одеса)

116
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02739/08-35 Лист3538/0/2-20/37
Про заходи епідеміологічного контролю під час 
оздоровлення дітей

117
11.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02795/08-28 Лист3615/0/2-20/51
Про зняття з контролю документів

118
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02818/08-28 Лист3628/0/2-20/61
Про здійснення заходів з метою запобігання 
поширенню коронавірусної інфекції COVID-19

119
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

02751/08-51 Лист1/06-4-1099
Про надання інформації щодо перспективних 
мереж та використання субвенцій

120
11.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

02658/08-33 Лист01/03-28/00791
Про сприяння у забезпеченні медичним 
супроводом бригад ШМД 25.04.2020 та 26.04.2020 
на міських кладовищах

121
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02698/08-21 Лист01/03-25/03677
Про організацію проведення "Startup Fest" і 
Бізнес-форуму у 2020 році

122
21.12.2019від

№
від 10.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02699/08-39 Лист01/03-33/03678
Про проведення Запорізького екологічного форуму 
"Еко Форум" 28-30.05.2020

123
21.12.2019від

№
від 10.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

18



№
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

02745/08-43 Лист01/03-27/00806
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Надтоці Л.П.

124
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

02706/08-43 Лист02-68/183-2
Про нагородження Тегімбаєва О.Б.

125
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

02732/08-20 Лист559/21-15
Про виділення коштів на реконструкцію об'єктів

126
25.02.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

02742/08-20 Лист01-0797/26-1
Про співфінансування придбання обладнання для 
їдальні Бердянської гімназії №1 "Надія"

127
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02710/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР СЕМЕНКОВ Є.О.
Про фінансування на придбання музичної 
апаратури для КЗ "Запорізьке музичне училище ім. 
П.І. Майбороди" ЗОР

128
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

02682/08-54 Лист1056/01-11
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про звернення Спілки щодо забезпечення 
медичними препаратами та медичним обладнанням 
інвалідів та ветеранів війни

129
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

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

02684/08-54 Лист01-26/0420
Про здійснення розрахунку посадового окладу 
керівникам закладів охорони здоров'я 

130
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02720/08-54 Лист01-26/0429
Про виконання рішення ЗОР від 12.12.2019 №30

131
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02721/08-54 Лист1097/01-11
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ У МІСТІ 
ЗАПОРІЖЖІ
Про вирішення питання погашення боргу КП 
"Облводоканал"

132
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02754/08-54 Рішення86
Про затвердження Програми з організації 
рятування людей на водних об’єктах Запорізької 
області на 2020-2024 роки

133
27.02.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02771/08-54 Лист1150/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про виділення коштів на фінансування програми 
"Сільське подвір'я"

134
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02772/08-54 Лист1013/01-11
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 
ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері техногенної та 
протипожежної безпеки

135
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

02773/08-54 Лист1263/01-13
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про передачу цілісного (єдиного) майнового 
комплексу КЗ "Чернігівська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. 
" ЗОР зі спільної власності територіальних громад, 
сіл до комунальної власності Чернігівської 
селищної ради

136
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02774/08-54 Лист0902/01-11
ЗАПОРІЗЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
"ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЕ"
Про фінансування лікування дітей хворих на 
туберкульоз

137
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02814/08-54 Лист1137/01-27
ТЕРСЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про врегулювання проблемних питань, що 
виникають при русі сільськогосподарської техніки 
автомобільними дорогами, вулицями

138
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02819/08-54 Лист1015/01-11
КЗ ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА" ЗОР
Про виділення коштів на фінансування проєкту 
"Реставрація пам`ятки історії місцевого значення 
західного флігеля "Замку Попова. Протиаварійні 
роботи."

139
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02820/08-54 Лист1016/01-11
КЗ ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА" ЗОР
Про виділення коштів на фінансування проєкту 
"Реставрація пам`ятки історії місцевого значення 
північного флігеля "Замку Попова. Протиаварійні 
роботи."

140
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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02821/08-54 Лист1014/01-11
КЗ ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА" ЗОР
Про виділення коштів на фінансування програм

141
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02822/08-54 Лист1017/01-11
КЗ ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА" ЗОР
Про виділення коштів на фінансування проєкту 
"Реставрація пам`ятки історії місцевого значення 
манежу "Замку Попова. Протиаварійні роботи."

142
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02838/08-54 Рішення66
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
обласної програми підтримки житлового 
кредитування населення

143
27.02.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

02646/08-22 Лист001-064/4030
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

144
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02647/08-22 Лист001-064/3950
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

145
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02761/08-22 Лист001-064/4125
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

146
10.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02807/08-22 Лист001-064/4210
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

147
11.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

02661/08-40 Лист16
ТОВ "МЕОТІДА ЛТД"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

148
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02676/08-49 Лист908/2155/18
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про касаційну скаргу по справі 908/2155/18

149
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02677/08-49 Лист908/2155/18
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про касаційну скаргу по справі 908/2155/18

150
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02709/08-40 Лист22
ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання в оренду земельної ділянки

151
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02743/08-24 Лист157
ТОВ "СОЦСФЕРА"
Про розміщення людей в гуртожитках, які 
знаходяться на балансі ТОВ "Соцсфера"

152
11.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

02763/08-49 Листб/н
ТОВ "АВТОПРОСТІР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про адміністративний позов у справі позивача ТОВ 
"АВТОПРОСТІР ЗАПОРІЖЖЯ"

153
12.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02783/08-20 Лист110
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ" ЗОР
Про виділення коштів на фінансування основної 
діяльності КЗ

154
12.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02672/08-40 Лист171
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання документів для отримання у постійне 
користування земельних ділянок

155
02.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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02683/08-20 Лист01-11/39
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про реквізити для розрахунків підприємства за 
проєктом "Будівництво нового корпусу блоку 
дистанційно-променевої терапії"

156
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02686/08-50 Листб/н
ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "R1 GROUP"
Про запрошення на презентацію проєкту 
житлового комплексу ЖК "Legenda" 20.03.2020 
(м.Запоріжжя)

157
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02748/08-38 Лист69
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про участь у програмі "На часі" з питань 
коронавірусу 16.03.2020

158
11.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02757/08-22 Лист90
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про виділення паливо-мастильних матеріалів

159
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02758/08-22 Лист91
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про виділення паливо-мастильних матеріалів

160
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02768/08-33 Лист109
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про продовження впровадження медичної реформи

161
12.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02779/08-51 Лист92
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про розповсюдження сторінок НПП "Великий Луг" 
в соціальних мережах

162
12.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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02780/08-20 Лист96
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про виділення коштів на придбання бензину та 
дизельне паливо

163
12.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02835/08-20 Лист13/03-2
КП "ГОТЕЛЬ УКРАЇНА" ЗОР
Про надання фінансової допомоги КП "Готель 
Україна"

164
13.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

02701/08-20 Лист146
Про фінансування природоохоронних заходів

165
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02694/08-30 Лист7
ГО "АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ 
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про сприяння в об'єктивному формуванні 
територіальних громад Токмацького району

166
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02695/08-39 Лист5
ГО "АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ 
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про відміну рішення щодо передачі землі в оренду 
для будівництва вітрових електростанцій

167
02.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02825/08-44 Лист13
ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ - ДІТЕЙ 
ВІЙНИ"
Про збори з питань проведення медичної реформи

168
13.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Суди
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02674/08-49 Лист1027/20-вих
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію ухвали суду за позовом КЗ "Запорізький 
обласний центр охорони культурної спадщини"

169
03.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02833/08-49 Лист326/908/18/900/2
Про копію рішення суду у справі Димової О.В.

170
11.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

02671/08-33 Лист1506
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про перетворення КУ "Запорізька обласна клінічна 
лікарня" в КНП "Запорізька обласна клінічна 
лікарня" 

171
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

02729/08-43 Лист35-01/795
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Гришина О.О.

172
06.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02730/08-43 Лист35-01/800
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Дєвочкіна В.Ф.

173
06.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02736/08-32 Лист01.01-22/463
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про запрошення на урочисте вручення дипломів 
13.03.2020

174
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Запорізька ОДА
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02665/08-11 Лист1
АКТ про результати перевірки наявності та 
фізичного стану документів, справ, видань, 
електронних носіїв інформації з грифом "Для 
службового користування" та організації роботи з 
ними

175
25.02.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

02622/08-16 Лист09-07/123
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради з 
питань охорони лісів 16.03.2020

176
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02662/08-16 Лист04-01/697
(С. Трофімов) ТОВ "НВО "ФАРМАТРОН"
Про реєстрацію земельної ділянки

177
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02727/08-16 Лист09-07/126
(О. Бугай) Про участь у нараді з питань взаємодії 
облдержадміністрацій з центральними органами 
виконавчої влади 16.03.2020 (м.Київ)

178
11.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02816/08-16 Лист09-07/139
(О. Бугай) Про надання переліку об'єктів 
будівництва та ремонту автомобільних доріг

179
13.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

02673/08-38 Лист01-44/0178
Про зняття с контролю документів

180
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02830/08-33 Лист01-24/0197
Про надання інформації щодо подальшої діяльності 
закладів охорони здоров'я Бердянського району

181
13.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

02778/08-42 Лист01-01-36/131
Про погодження звільнення Юр'євої Т.М.

182
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02746/08-20 Лист01-20/0185
Про вирішення питання недопущення утворення 
кредиторської заборгованості по заробітній платі

183
04.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02747/08-26 Лист01-24/0152
Про надання обгрунтування високих тарифів на 
теплопостачання в районі

184
26.02.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

02681/08-33 Лист01-33/063
Про вирішення питання доставки бригадою ШМД 
жителів району до м.Маріуполь

185
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

02624/08-20 Лист0358
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт автомобільних 
доріг

186
03.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02625/08-26 Лист281
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про завершення робіт з ліквідації підтоплення 
с.Костянтинівка

187
04.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02663/08-09 Депутатське звернення124
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про внесення змін до перспективного плану 
Токмацького району

188
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02697/08-22 Листб/н
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про дотримання встановленого маршруту руху 
перевізником ТОВ "Підприємство Автосвіт"

189
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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02717/08-30 Лист1
РОБОЧА ГРУПА ПО ЗАХИСТУ 
САМОСТІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТОКМАЦЬКОГО 
РАЙОНУ
Про участь у громадських слуханнях 12.03.2020 в 
с.Нове Токмацького району

190
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02733/08-22 Лист01-02-10/241
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дорожнього покриття автодоріг 
Павлоград - Токмак та Омельник - Гуляйполе

191
05.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02762/08-22 Лист02-01-37/123
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання проведення ямкового 
ремонту автодороги М-18 С-080514 до с.Шевченка

192
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02805/08-30 Лист169
ВОЗНЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про створення громади села Вознесенка

193
05.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02831/08-22 Лист01-26/193
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про обвал грунту на дорозі Комишуваха - Ясна 
Поляна

194
13.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02836/08-22 Лист02-01-37/130
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про створення комісії для обстеження доріг 

195
13.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент охорони здоров`я

29
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02765/08-33 Доповідна запискаб/н
Про перезарядку гамма-терапевтичного апарата 
"Рокус-М" у КНП "Мелітопольський онкологічний 
диспансер" ЗОР

196
10.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

02657/08-42 Доповідна запискаб/н
Про вжиття заходів реагування до директора 
Запорізького обласного центру соціальних служб 
для сім`ї, дітей та молоді

197
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент фінансів

02640/08-20 Доповідна запискаб/н
Про оприлюднення інформації щодо бюджету

198
10.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ 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 казначейської служби у 
Запорізькій області

02731/08-20 Лист07.3-08/1941
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

199
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

02815/08-20 Лист2079/9/08-01-06-
Про звіти щодо надходжень податків і зборів

200
11.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

02775/08-43 Лист01/5-10/1405
Про нагородження Малишка С.О.

201
12.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області
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02714/08-40 Лист13-8-0.4-439/90-
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання документів стосовно земельних 
ділянок, які розташовані на території НЗ "Хортиця"

202
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

02627/08-23 ЛистВих-05-13-11/14
Про надання проекту Програми боротьби з 
карантинними бур'янами у Запорізькій області на 
2020-2029 роки

203
05.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

02823/08-43 Лист942/01/4-1/2020
Про нагородження Пазинича А.В.

204
10.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

02722/08-48 Лист24/пр
Про виконання Планового завдання з відбору 
кандидатів на військову службу за контрактом у 
2020 році

205
03.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

02659/08-49 Лист280/5078/19/122
Про копію ухвали суду у справі за позовом Капран 
К.Р.

206
02.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02675/08-49 Лист280/6450/19/122
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"Інститут Ефективних Технологій-Гео"

207
04.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

02837/08-39 Лист1-3-6/1083-20
Про затвердження плану заходів з охорони водних 
біоресурсів у період нересту

208
13.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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02626/08-26 Лист8/20/43-20
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖІНСПЕКЦІЇ 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання переліків суб'єктів господарювання, 
які отримали ліцензію на провадження 
господарської діяльності з виробництва та 
транспортування теплової енергії

209
06.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02737/08-46 Лист8115-52/2020
БЕРДЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо медичного 
обстеження Соколюк Д.Д.

210
10.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02744/08-46 Лист1165-40/-/04-202
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо будинку 147 по вул. 
Гоголя в м.Запоріжжя

211
04.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02787/08-48 Лист526
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про затвердження зведених нарядів на призначення 
транспортних засобів

212
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства 
юстиції (м.Дніпро)

02696/08-46 Лист08-67/1297
Про внесення змін до Планів-графіків перевірок 
стану додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів

213
02.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура

02750/08-46 Лист33-112-1527вих.
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо дозволів на 
стаціонарні джерела викидів ПП "Алоінс" та ТОВ 
"Метал Рекавері груп"

214
11.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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02839/08-46 Лист32/1-1642вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо звернень ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

215
13.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02766/08-46 Лист05/1-1762-20
Про надання інформації щодо будівництва 4-го 
Шевченківського мікрорайону м.Запоріжжя

216
10.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

02804/08-40 Лист19/527
Про прийняття земельних ділянок в державну 
власність об'єкта будівництва "Автотранспортна 
магістраль через р.Дніпро у м.Запоріжжя"

217
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

02796/08-22 Лист5039/41/32/02-20
Про надання інформації щодо власника 
вулично-дорожньої мережі в с.Сонячне

218
11.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02641/08-46 Лист09/3/3-334нт
Про надання інформації щодо гр. Бербушенка О.В. 
(та інших)

219
04.03.2020від

№
від 10.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02642/08-46 Лист59/3/3-304нт
Про надання інформації щодо гр. Мустяци М.Ф.

220
28.02.2020від

№
від 10.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02643/08-46 Лист59/3/3-305нт
Про надання інформації щодо гр. Мустяци М.Ф.

221
28.02.2020від

№
від 10.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02803/08-45 Лист21-28-699
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

222
11.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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Державне агентство водних ресурсів України

02790/08-39 Лист1455/4/11-20
Про надання фінансово-економічного 
обґрунтування необхідності внесення змін до 
Загальнодержавної цільової програми розвитку 
водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року 

223
12.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

02769/08-39 Лист10-14-6/1542-20
Про перенесення на інший період виставки-форуму 
рибної індустрії та риболовного хобі Fish Business 
Ukraine

224
11.03.2020від

№
від 12.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

02713/08-22 Лист2682/17.1.2/7-20
Про проведення відкритого слухання щодо 
схвалення Плану розвитку системи передачі на 
2020-2029 роки 13.03.2020 (м.Київ)

225
06.03.2020від

№
від 11.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

02802/08-48 Лист666/18-09/2-20
Про виконання завдань, визначених Указом 
Президента України від 14.02.2015 № 85/2015 "Про 
Рішення РНБО від 25.01.2015 "Про надзвичайні 
заходи протидії російській загрозі  та проявам 
тероризму, підтримуваним Російською 
Федерацією"

226
12.03.2020від

№
від 13.03.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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