
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 16.03.20 по 20.03.20

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ роботи із зверненнями громадян

02963/08-42 Доповідна запискаб/н
Про відсутність на роботі Кокшарової Г.О.

1
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

02850/08-29 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент з питань цивільного 
захисту)
Про затвердження уточненого Плану евакуації  на 
випадок виникнення прориву гідроспоруд 
Дніпровського каскаду

2
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02851/08-29 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент з питань цивільного 
захисту)
Про затвердження уточненого Плану евакуації  на 
випадок виникнення аварії на ВП "Запорізька АЕС"

3
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02916/08-42 Заяваб/н
А.АНТОНОВ
Про відкликання заяви про звільнення

4
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02917/08-42 Заяваб/н
А.АНТОНОВ
Про надання невикористаної відпустки

5
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03093/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Литвиненку В.А., Ярошу В.О.

6
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

03094/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО 
Про преміювання Литвиненка В.А., Яроша В.О.

7
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

02848/08-48 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Відділ взаємодії з правоохоронними 
органами)
Про затвердження на підпис визначених 
документів 

8
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03022/08-01 Постанова519-IX
Про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів 
України

9
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03023/08-01 Постанова514-IX
Про відставку Прем’єр-міністра України Гончарука 
О.В.

10
04.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03024/08-01 Постанова515-IX
Про призначення Шмигаля Д.А. Прем’єр-міністром 
України

11
04.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03025/08-01 Постанова516-IX
Про формування складу Кабінету Міністрів 
України

12
04.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03026/08-01 Постанова517-IX
Про призначення Тарана А.В. Міністром оборони 
України

13
04.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03027/08-01 Постанова518-IX
Про призначення Кулеби Д.І. Міністром 
закордонних справ України

14
04.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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03028/08-01 Закон України521-IX
Про схвалення рішення Президента України про 
допуск підрозділів збройних сил інших держав на 
територію України у 2020 році для участі у 
багатонаціональних навчаннях

15
04.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03029/08-01 Закон України522-IX
Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про 
національну безпеку України" щодо набрання 
чинності положеннями стосовно 
Головнокомандувача Збройних Сил України, 
Генерального штабу Збройних Сил України, видів і 
окремих родів військ (сил)

16
04.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03030/08-01 Закон України463-IX
Про повну загальну середню освіту

17
16.01.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Народні депутати України

02888/08-09 Депутатське звернення200
НДУ ГРИВКО С.Д.
Про надання інформації щодо мисливських угідь

18
12.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02892/08-09 Лист266
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про сприяння у лікуванні гр. Дернового М.Г.

19
11.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

02894/08-43 Лист631/360
В/Ч А 2077
Про нагородження В.Олійника

20
28.02.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

02861/08-44 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ПРАЦІВНИКІВ ПТО"
Про включення Трипака В.В. до складу 
регіональної ради професійної освіти

21
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02999/08-42 Листб/н
УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНЕ 
КОЗАЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЗА КОЗАЦЬКУ 
ВОЛЮ"
Про можливість призначення Коваленко М.О на 
посаду Запорізького рибоохоронного патруля

22
13.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03000/08-39 Листб/н
УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНЕ 
КОЗАЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЗА КОЗАЦЬКУ 
ВОЛЮ"
Про узгодження змін у типовому режимі роботи 
промислових рибозаготівельних підприємств та 
аматорського лову рибалок-любителів

23
13.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02847/08-32 Лист19
ПРОЄКТ "ПРО ШКОЛУ"
Про співпрацю щодо реалізації соціальних освітніх 
проєктів

24
11.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02853/08-21 Лист39-7/20
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ 
СУДОВОЇ ОХОРОНИ В ЗАП. ОБЛ.
Про виділення приміщення для розміщення 
Служби

25
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02862/08-33 Лист11-1765
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ
Про виділення медичних захисних костюмів та 
апарат штучної вентиляції легень

26
12.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02891/08-33 Лист1020-12
ТОВ "МРІЯ-МЕДІКАЛ"
Про пропозицію щодо придбання діагностичних 
наборів для визначення коронавірусу

27
12.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02906/08-33 Лист1020-16
ТОВ "МРІЯ-МЕДІКАЛ"
Про пропозицію щодо придбання діагностичних 
наборів для визначення коронавірусу

28
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02927/08-40 Листб/н
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ 
"АБРИКОСОВИЙ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

29
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02964/08-40 Листб/н
ГР. КРИВОНОС О.С.
Про продовження терміну дії договору оренди 
земельної ділянки

30
10.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02968/08-33 Лист61
ТОВ "МЕДСТАР СОЛЮШЕНС"
Про організацію віддаленого консультування з 
сімейними лікарями 

31
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02969/08-51 Лист05-02/146
Про програмне забезпечення для дистанційної 
роботи працівників під час карантину з метою 
запобігання коронавірусу СOVID-19

32
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

03001/08-40 Лист61
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про надання інформації щодо розгляду клопотання 
стосовно оренди земельної ділянки

33
16.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03002/08-42 Лист09/13-6-342
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про запрошення на навчання

34
05.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03003/08-34 Лист18/03/2020
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА 
СПОРТСМЕНІВ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Про звернення щодо стану спортивної галузі в 
умовах карантину

35
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03004/08-31 Лист0633
ТОВ "ДЦ УКРАЇНА"
Про надання дозволів на продовження роботи 
магазинів під торгівельною маркою "WATSONS"

36
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03009/08-39 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
РИБОЛОВНОГО СПОРТУ
Про запобігання знищенню водних біоресурсів

37
12.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ паперовий паперова

03013/08-22 Лист17
ТОВ "ЕКОТЕСТ-ЦЕНТР"
Про придбання засобів для дезинфекції автомобілів

38
05.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03070/08-22 Лист44/09-000743/п
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про заборгованість за спожиту електроенергію КУ 
"Запорізька обласна клінічна лікарня"

39
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03071/08-39 ЛистБ/Н
ГР. ПАДАЛКА В.С.
Про розірвання договору оренди водного об'єкту

40
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03090/08-39 Лист239-88
ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІВ 
УКРАЇНИ
Про співробітництво

41
16.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03091/08-22 Лист31/388
КП "УКРСПЕЦЗВ'ЯЗОК"
Про надання телекомунікаційних послуг

42
13.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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03124/08-49 Адвокатський запит17
АДВОКТ САЛІМОНОВА А.А.
Про надання інформації щодо культурної 
спадщини

43
18.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03131/08-49 Листб/н
ФО ФРИКІНА Н.В.
Про додаткову інформацію у справі Іхно І.С.

44
20.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03137/08-31 Лист318
ТОВ "КОРМОТЕХ"
Про дозвіл продажу продукції для домашніх тварин

45
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03139/08-22 Лист56655-К
ТОВ "НОВА ПОШТА"
Про надання спеціальних дозволів на перевезення 
персоналу

46
20.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Посольства, консульства

02959/08-41 Лист800
ПОСОЛЬСТВО РУМУНІЇ В УКРАЇНІ
Про перелік заходів , вжитих владою Румунії для 
попередження розповсюдження коронавірусу 
SARS-COV-2

47
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

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

02932/08-22 Лист01/10040
Про проведення спільної наради 

48
13.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Суди

02899/08-49 Ухвала908/1727/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі "Анхель Альянс"

49
06.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

7



№
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

03014/08-49 Ухвала910/8271/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі ДП "НАЕК "Енергоатом"

50
05.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

02949/08-32 Лист83
ФОНД МАКСИМА СТЕПАНОВА
Про реалізацію та впровадження соціальних 
освітніх проєктів

51
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03010/08-33 Лист041/03
ВБО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про зміни термінів проведення акції "Серце до 
серця 2020"

52
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

02867/08-17 Лист8745/0/2-20
(В. Федорчук) ГО "ЦЕНТР ОСВІТНІХ РЕФОРМ"
Про організацію дистанційного навчання учнів на 
період оголошеного карантину

53
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02868/08-04 Витяг з протоколу5
Про проведення протиепідемічних та 
профілактичних заходів та встановлення заборони з 
14.03.2020 по 03.04.2020 на всій території атомних 
електростанцій проведення масових заходів тощо

54
14.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02869/08-06 Доручення10455/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ГОРБЕНКО Р.О.
Про  інформаційну базу даних, яка б містила 
узагальнену інформацію стосовно різних категорій 
громадян віком до 18 років

55
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02870/08-17 Лист8702/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення депутатів обласної 
ради щодо реформування фтизіатричної служби

56
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

8



№
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

02871/08-17 Лист8692/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення депутатів обласної 
ради щодо доступності населення до забезпечення 
лікарськими засобами у сільській місцевості

57
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02872/08-17 Лист8690/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення депутатів обласної 
ради щодо необхідності розвитку меценатства у 
сфері фізичної культури та спорту

58
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02885/08-06 Доручення10868/0/1-20
Про копії та витяги постанови КМУ щодо Порядку 
бронювання військовозобов'язаних

59
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02905/08-17 Лист8838/0/2-20
(В. Поліщук) Про звернення депутатів обласної 
ради щодо розподілу коштів екологічного податку

60
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02907/08-17 Лист8755/0/2-20
(В. Бондаренко)   Про результати аналізу 
розроблення та оприлюднення органами 
виконавчої влади орієнтовних планів проведення 
консультацій з громадськістю на 2020 рік

61
14.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02914/08-06 Доручення8883/2/1-20
(Д. Шмигаль) Про оголошення подяки 
Прем'єр-міністра України Беззубову М.М. та 
Бірюкову П.А.

62
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02934/08-17 Лист9001/0/2-20
(Д. Улютін) Про виконання доручення КМУ щодо 
адміністративно-територіального устрою 
Запорізької області (№ 02132/08-06)

63
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02937/08-17 Лист8961/0/2-20
(В. Федорчук) РАДА ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про загрозу руйнації протитуберкульозної служби

64
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02938/08-17 Лист8926/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про звернення депутатів 
Запорізької обласної ради щодо ситуації, яка 
склалася навколо Запорізького державного 
підприємства «Кремнійполімер»

65
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02939/08-17 Лист8919/0/2-20
(Д. Улютін) ВОЗНЕСЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про створення об'єднаної територіальної громади

66
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02940/08-17 Лист8960/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
міської ради щодо неприпустимості закриття 
протитуберкульозних амбулаторних диспансерів, 
скорочення їх фінансування, зменшення 
ліжко-місць, звільнення лікарів-фтизіатрів у 
м.Запоріжжя

67
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02953/08-17 Лист9086/0/2-20
Про звернення депутатів обласної ради щодо 
реформування фтизіатричної служби в Україні

68
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02974/08-06 Доручення9311/1/1-20
(О. Резніков) Про погодження відрядження голови 
облдержадміністрації

69
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03033/08-03 Розпорядження290-р
Про внесення зміни до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 287

70
16.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03038/08-03 Розпорядження287-р
Про тимчасове обмеження перетинання 
державного кордону, спрямоване на запобігання 
поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 

71
14.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03039/08-03 Розпорядження288-р
Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску 
через державний кордон та пунктів контролю і 
припинення в них пішохідного сполучення 

72
13.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03040/08-06 Доручення29245/3/1-19
(Д. Улютін) Про план популяризації інвестиційного 
потенціалу України у світі

73
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03042/08-06 Доручення10773/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виділення коштів для області з 
державного бюджету України на боротьбу з 
поширенням коронавірусу

74
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03057/08-06 Доручення10209/1/1-20
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ВРУ
(Д. Шмигаль) Про участь в засіданні 
міжфракційного депутатського об'єднання 
«Розвиток сучасних ринкових відносин у сфері 
енергетичної, екологічної та транспортної 
інфраструктури задля побудови успішної 
європейської держави» 03.04. 2020 (м. Київ)

75
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03058/08-17 Лист9322/0/2-20
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо 
заходів із створення незнижувальних запасів 
паливно-мастильних матеріалів під час мобілізації 
та у воєнний час

76
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03059/08-04 Витяг з протоколу1-5/2/20-3/7
Витяг з протоколу № 5 засідання Кабінету 
Міністрів України (п. 3.7) щодо безперебійної 
доставки виплат пенсіонерам та людям похилого 
віку

77
14.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11



№
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03082/08-04 Витяг з протоколу1-8/2/20-5/8
Витяг з протоколу  № 8 засідання Кабінету 
Міністрів України (п. 5.8) щодо обмеження 
богослужінь, релігійних обрядів тощо

78
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ паперовий паперова

03098/08-17 Лист9496/0/2-20
Про надання інформації щодо закладів для 
обсервації, лікування осіб з ознаками острого 
респіраторного захворювання, спричиненого 
коронавірусом

79
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03101/08-04 Витяг з протоколу1-8/2/20-5/15
(Д. Шмигаль) Витяг з протоколу  № 8 засідання 
Кабінету Міністрів України (п.5.15) щодо 
перерозподілу коштів ДФРР

80
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03106/08-17 Лист9499/0/2-20
(Д. Улютін) Про надання інформації щодо 
чисельності працівників районних державних 
адміністрацій 

81
23.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03108/08-06 Доручення11740/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
забезпечення національної безпеки в умовах 
поширення коронавірусу

82
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03109/08-17 Лист9510/0/2-20
Про внесення змін до Порядку спрямування коштів 
державного дорожнього фонду, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
20.12.2017 № 1085

83
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

02922/08-22 Лист26/1.1-4.4-6858
Про забезпечення надійного електропостачання 
медичних закладів

84
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03031/08-41 Лист660/16-21-1151
Про підготовку візиту Президента України в 
Словацьку Республіку

85
12.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

03142/08-22 Лист872/07-1/14-20
Про здійснення регулярних спеціальних перевезень 
в умовах карантину

86
20.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

02913/08-34 Лист4219/21
Про реконструкцію стадіону у м. Бердянськ

87
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02946/08-34 Лист159/4.3
Про виконання рішення Оргкомітету з підготовки 
та участі спортсменів України в Олімпійських, 
Параолімпійських і Дефлімпійських іграх, 
Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та 
Європи

88
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02973/08-37 Лист4384/10.2
Про проведення нарад с релігійними організаціями 
щодо припинення масових заходів для запобігання 
поширенню на території України коронавірусу 
COVID-19

89
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03092/08-34 Лист192/11
Про надання інформації про перелік проєктів 
будівництва, реконструкції чи капітального 
ремонту

90
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

13



№
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

02955/08-48 Лист220/1549
Про розгляд проєкту розпорядження КМУ "Про 
погодження передачі нерухомого майна в м. 
Бердянську Запорізької області в державну  
власність із віднесенням його до сфери управління 
Міністерства оборони".

91
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03062/08-33 Лист25-01/7516/2-20
Про звернення депутатів районних рад Запорізької 
та Сумської областей стосовно реформування 
галузі охорони здоров'я

92
17.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03117/08-33 Лист05.1-09/7691/2-2
Про використання в роботі алгоритму  та  
комунікаційного плану протиепідемічних заходів 

93
18.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

02865/08-30 Лист7/36/4353-20
Про надання інформації щодо моніторингу 
соціально-економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад за 2019 рік.

94
12.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02886/08-21 Лист3611-07/17829-0
Про перенесення регіональних навчальних та 
консультаційних одноденних семінарів в рамках 
державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»

95
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02929/08-41 Лист7/12/4507-20
Про підготовку до візиту Президента України у 
Словацьку Республіку

96
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02936/08-30 Лист7/34.1/4546-20
НДУ ІВЧЕНКО В.Є.
Про добровільне об'єднання територіальних громад 
Токмацького р-ну Запорізької області

97
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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02941/08-20 Лист7/36.3/3718-20
Про надання інформації щодо фінансування 
проєктів регіонального розвитку та підписання 
договорів

98
03.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02972/08-26 Лист7/9.1.1/4628-20
Про надання інформації щодо Плану скорочення та 
заміщення споживання природного газу на 2020 рік

99
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03041/08-25 Лист7/19.2/4682-20
Про надання інформації щодо реалізації проектів в 
рамках програми Президента з будівництва шкіл, 
садочків та стадіонів "Велике будівництво"

100
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03043/08-20 Лист7/19.4/4662-20
Про надання інформації щодо розподілу субвенції 
для фінансування заходів із 
соціально-економічного розвитку

101
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03129/08-30 Лист7/34.1/4810-20
Про надання кандидатур для участі в 
онлайн-конференції щодо 
адміністративно-територіального устрою України 

102
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

02876/08-21 Лист4103-11/17668-0
Про скасування дії спеціальних санкцій

103
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02897/08-40 Лист2812-06/17909-0
Лист щодо надання інформації про хід проведення 
польових робіт

104
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02903/08-23 Лист2832-04/18339-0
Про проведення селекторної нарди щодо питань 
функціонування агропромислового комплексу 
18.03.2020 о 10-00

105
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02971/08-32 Лист3902-05/18676
Про надання інформації щодо наукових парків у 
регіонах

106
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03034/08-33 Лист3822-01/18869-0
Про надання інформації щодо виробів 
індивідуального захисту, медичних масок

107
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03076/08-19 Лист2712-12/19071-0
Про надання інформації щодо визначення переліків 
об’єктів критичної інфраструктури, першочергова 
діяльність яких необхідна для забезпечення 
функціонування країни і громадян

108
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03111/08-47 Лист55-18/19277
Про скасування листа

109
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02896/08-28 Лист3675/0/2-20/29
Про скасування завдань, визначених листами

110
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02943/08-28 Лист3713/0/2-20/57
Про виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 03.03.2020 № 204 щодо розвитку 
соціальних послуг

111
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02954/08-28 Лист3785/0/2-20/57
Про організацію надання соціальних послуг

112
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03019/08-28 Лист3833/0/2-20/57
Про попередження поширення коронавірусу серед 
людей похилого віку

113
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

16



№
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03086/08-28 Лист3884/0/2-20/58
Про скасування звітності

114
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03100/08-28 Лист3900/0/2-20/57
Про співпрацю з соціально відповідальним 
бізнесом 

115
20.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03107/08-28 Лист3918/0/2-20/56
Про надання інформації щодо структурних 
підрозділів з питань соціального захисту населення

116
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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

02858/08-28 Лист2371/02/11.2-20
Про продовження надання інформації

117
17.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03110/08-28 Лист2528/01/07.4-20
Про сприяння в організації проведення 
працівниками територіальних органів Мінветеранів 
заходів із життєзабезпечення ветеранів війни у 
зв’язку з проведенням профілактичних та 
протиепідемічних заходів

118
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

02935/08-20 Лист06030-27-6/8266
Про надання уточненого розрахунку доходів 
державного та місцевих бюджетів на 2021-2023 
роки

119
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

02910/08-21 Лист1/06-3-1176
Про організацію роботи ЦНАП на період введення 
карантину

120
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

17
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номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02945/08-21 Лист1/06-3-1183
Про надання інформації щодо проведення 
моніторингу функціонування ЦНАП

121
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03061/08-22 Лист1/04-1-1245
Про забезпечення роботи офісів операторів та 
провайдерів телекомунікацій у період карантину

122
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

02960/08-25 Лист01-0823/28-1
Про будівництво берегоукріплюючих споруд по 
вул.Приморській у м.Бердянськ 

123
12.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02977/08-33 Лист001-0844/25-1
Про забезпечення КНП БМР"Бердянське 
територіальне медичне об'єднання" засобами 
індивідуального захисту, дезінфекції, 
медикаментами  та медичним обладнанням

124
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03069/08-22 Лист01-0851/27-1
Про організацію пасажирських перевезень на 
міських маршрутах

125
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02875/08-29 Лист03/03-19/00841
Про позачергове засідання місцевої комісії ТЕБ та 
НС 13.03.2020

126
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02975/08-44 Лист01/03-20/00895
Про проведення незаконних масових заходів 
17-18.03.2020

127
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

18
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03119/08-22 Лист11-01/105
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ
Про вирішення ситуації з невідомим перевізником 
по маршруту "Нікопольський поворот-с.Розумівка"

128
16.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

03017/08-22 Лист02-11/219
Про включення в план ремонт автодоріг

129
16.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

03068/08-20 Лист08/21-288
Про виділення коштів на реконструкцію 
самопливного каналізаційного колектору очисних 
споруд міста

130
16.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська міська рада

02859/08-22 Лист839/02.1-15
Про вирішення питання відновлення рейсу 
Запоріжжя - с.Вербове

131
03.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02988/08-31 Лист1015/02.1-12
Про надання роз'яснень щодо роботи закритих 
торгівельних павільйонів на продуктових ринках

132
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02866/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання узагальненої пропозиції щодо 
використання коштів на реалізацію заходів, 
пов'язаних з соціально-економічним розвитком 
області на 2020 рік

133
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
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

02915/08-09 Депутатське звернення28
ДОР ХВОСТАК В.В. ТА ІНШІ
Про виділення коштів на утримання КЗ 
"Запорізький обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій" ЗОР

134
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

02881/08-54 Лист1270/01-11
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ВЕТЕРАНИ ЗАПОРІЖЖЯ ЗА УКРАЇНУ"
Про надання фінансової підтримки на виконання 
статутних завдань

135
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02882/08-54 Лист1154/01-32
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про розгляд в межах компетенції рейдерських дій 

136
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02883/08-54 Лист1314/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР №1"
Про виділення коштів на оплату за виконані роботи 
з "Реконструкції даху та приміщень горища"

137
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02908/08-54 Лист1340/01-07
Про вирішення питання фінансування КЗ 
"Кам'янська спеціальна ЗОШ-інтернат" ЗОР для 
придбання матраців та приліжкових тумб

138
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02925/08-54 Лист01-27/0442
Про виготовлення та розміщення інформації щодо 
попередження захворювання на 2019-nCoV

139
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02942/08-54 Лист1245/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів для усунення порушень 
вимог законодавства у сфері техногенної та 
пожежної безпеки

140
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02952/08-09 Депутатське звернення006/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про перерозподіл видатків з обласного бюджету у 
зв'язку з пандемією коронавірусу

141
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02966/08-54 Лист01-26/0447
Про фінансування поточних видатків

142
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02981/08-54 Лист1356/01-11
ГО "ЄВРОСОЦІУМ"
Про надання інформації щодо тендерної закупівлі 
шкільних меблів 

143
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

02983/08-54 Лист1331/01-05
Про процедуру стратегічної екологічної оцінки

144
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02984/08-54 Лист1329/01-11
В/Ч 3033
Про виділення коштів для реалізації Програми 
розвитку матеріально-технічної бази...

145
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03048/08-54 Лист01-26/0449
Про організацію заходів із протидії поширення 
коронавірусу в області

146
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03065/08-54 Лист01-26/0452
Про фінансування поточних видатків в березні 
місяці

147
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03081/08-54 Лист01-26/0456
Про надання інформації щодо заборгованості з 
виплати заробітної плати працівникам комунальних 
некомерційних підприємств

148
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03089/08-20 Лист01-26/0455
Про фінансування поточних видатків

149
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03112/08-54 Лист1409/01-21
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про фінансування КЗ "Запорізький обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій " ЗОР

150
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03113/08-54 Лист1385/01-11
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на забезпечення додержання 
та виконання вимог законодавства у сферах 
цивільного захисту, техногенної та пожежної 
безпеки

151
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03114/08-54 Лист1021/01-13
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ІМПУЛЬС.ЮА"
Про виділення коштів на облаштування 
протипожежним обладнанням приміщень 
комунального закладу "Запорізька обласна 
універсальна наукова бібліотека" ЗОР

152
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03115/08-54 Лист1434/01-21
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про сприяння в проведенні гр. Крисановій Р.А.  
безкоштовної операції на очах 

153
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03116/08-54 Лист01-26/0459
Про забезпечення перевезення персоналу 
лікувальних закладів 

154
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

22
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03140/08-54 Лист1443/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР №1"
Про додаткове виділення коштів на виплату 
вихідної допомоги та компенсації за невикористану 
щорічну відпустку працівникам КУ

155
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

02856/08-22 Лист001-064/4282
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

156
12.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02857/08-22 Лист001-064/4361
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

157
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03005/08-22 Лист001-064/4442
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

158
16.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03066/08-22 Лист001-064/4523
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

159
17.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03067/08-22 Лист110-12/271
Про обстеження наявності і кількості хімічно 
небезпечних речовин на підприємстві

160
16.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03121/08-22 Лист001-064/4615
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

161
18.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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02958/08-22 ЛистУГЕ/08-3835
Про об'єднання інвестиційних програм АТ 
"МОТОР СІЧ" на 2019 та 2020 роки 

162
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

02852/08-48 Листб/н
Про рішення РНБОУ щодо обмеження в'їзду в 
Україну іноземних громадян з 16.03.2020

163
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03104/08-48 Лист23-1956
Про надання інформації стосовно гр. Горяєва І.В.

164
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03141/08-42 Лист12-1985
Про надання інформації про службові досягнення 
Танечника А.М.

165
20.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВАТ ТСК "Запоріжголовпостач"

03133/08-43 Лист3/29/23-801
В/Ч 3029
Про нагородження Кучера О.М., Курносенко Ю.О.

166
20.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02884/08-41 Лист01/156
АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про надання копій інвестиційних програм у сфері 
теплопостачання на 2019 та 2020 рік по ВП 
КРИВОРІЗЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"

167
12.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02926/08-22 Лист19
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про продовження приміського автобусного 
маршруту "Мелітополь (АС-2) - Мордвинівка"

168
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03016/08-33 Лист39
ТОВ "ХЛІБ ТОКМАКА"
Про сприяння у придбанні дезінфікуючих засобів 
та засобів індивідуального захисту

169
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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03054/08-40 Лист10/673
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про повернення оригіналів технічних документацій 
про встановлення меж земельних ділянок

170
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03120/08-26 Лист17
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про переоформлення ліцензії на право 
провадження господарської діяльності

171
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02877/08-40 Лист01157
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про припинення дії Акту на право постійного 
користування земельною ділянкою

172
12.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02879/08-33 Лист113
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про проведення заходу до Дня боротьби з 
туберкульозом 24.03.2020

173
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02909/08-20 Лист96
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про заборгованість за виконані роботи по об'єкту 
"Реконструкція будівлі КЗ"

174
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02950/08-25 Лист313/03-2020
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про затвердження титулу об'єкта будівництва

175
02.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02951/08-25 Лист317/03-2020
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про затвердження титулу об'єкта будівництва

176
02.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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02989/08-40 Лист7103ВИХ-20-19
ТОВ  "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

177
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02990/08-40 Лист7103ВИХ-20-19
ТОВ  "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

178
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02991/08-40 Лист7103ВИХ-20-19
ТОВ  "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

179
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02992/08-40 Лист7103ВИХ-20-19
ТОВ  "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

180
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02993/08-40 Лист7103ВИХ-20-19
ТОВ  "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

181
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02994/08-40 Лист7103ВИХ-20-20
ТОВ  "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

182
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02995/08-40 Лист7103ВИХ-20-20
ТОВ  "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

183
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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02996/08-40 Лист7103ВИХ-20-20
ТОВ  "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

184
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02997/08-40 Лист7103ВИХ-20-20
ТОВ  "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

185
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03088/08-33 Лист97
КУ "БЕРДЯНСЬКА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ 
КРОВІ" ЗОР
Про надання роз'яснень щодо подальшого 
функціонування КУ

186
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

КП "Автогосподарство" ЗОР

02987/08-22 Лист68
Про погашення заборгованості за надані послуги з 
перевезення наземним транспортом

187
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

03122/08-20 Лист01/0470
Про надання фінансової допомоги підприємству

188
20.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03006/08-39 Листб/н
ГО "ДАЙВІНГ - КЛУБ "ПІРАНЬЯ"
Про запобігання знищенню водних біоресурсів

189
12.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03007/08-39 ЛистБ/Н
ГО "СИНДИКАТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про узгодження кандидатури Коваленка М.О. до 
складу керівництва Запорізького рибоохоронного 
патруля

190
13.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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03008/08-39 Листб/н
ГО "СИНДИКАТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про запобігання знищенню водних біоресурсів

191
13.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03056/08-33 Лист3/1-17
ЗМГО "ЧОРНОБИЛЬЦІ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про недопущення закриття госпітального 
відділення та відділення профпатології обласної 
клінічної лікарні

192
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03102/08-44 Лист110301/20
ГО "ФОРУМ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА"
Про долучення до проєкту "Всеукраїнський 
громадський бюджет"

193
12.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

03074/08-26 Листб/н
ОКСТ "КАБЕЛЬНИК"
Про відключення від водопостачання

194
16.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

02898/08-49 Лист335/11295/19
Про повістку виклик до суду у справі 
№335/11295/19

195
11.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02900/08-49 Лист2/330/32/2020
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Кулієва В.Е.

196
11.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

02919/08-20 Лист119/01-11
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЦИНИ 
ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНГИ КАТАСТРОФ
Про виділення додаткових коштів на придбання 
засобів індивідуального захисту та дезинфікуючих 
засобів

197
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ 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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Джерело  інформації 
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02985/08-22 Лист1713
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про збереження пасажирських перевезень для 
працівників медичного закладу

198
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03032/08-33 Лист1722
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про надання роз'яснень щодо використання 
медичних масок

199
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03055/08-20 Лист01-10/128
КНЗ "ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
госпіталю

200
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03073/08-20 Лист02-0/181
СПЕЦІЛІАЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "ФТИЗІАТРІЯ"
Про погашення кредиторської заборгованості

201
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03078/08-22 Лист01-13/46
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про вирішення питання щодо забезпечення 
організованого доїзду медичних працівників до 
закладів охорони здоров'я та в зворотному 
напрямку

202
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03079/08-20 Лист410/3
ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ
Про виділення коштів на придбання засобів 
індивідуального захисту та дезінфекційних засобів 
для потреби лікарні

203
16.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03085/08-20 Лист410/3
"КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення додаткових коштів на придбання 
засобів індивідуального захисту та дезинфекційних 
засобів

204
16.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03097/08-20 Лист02-0/188
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "ФТИЗІАТРІЯ"
Про дофінансування протитуберкульозної служби

205
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

02998/08-20 Лист73
ДНЗ "МИХАЙЛІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про виділення коштів на придбання матеріалів

206
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Волинська ОДА

02970/08-22 Телеграма1710/40/2-20
Про перевезення громадян, які перетнули 
державний кордон і знаходяться на території 
Волинської області

207
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

02874/08-16 Лист43-01/311
(Ю. Костюк) Про забезпечення населення 
публічними бібліотеками 

208
12.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02895/08-16 Лист43-01/315
ДУ "УРЯДОВИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР"
Про збереження функціонування Централізованої 
бібліотечної системи для дітей м.Запоріжжя як 
самостійної комунальної установи

209
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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03035/08-16 Лист09-07/150
(О. Бугай)  Про надання інформації щодо заходів із 
запобігання поширення коронавірусу

210
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03036/08-16 Лист46-01/153
(А. Ковленко) Про надання інформації щодо 
забезпечення продуктами харчування військових 
частин на території області

211
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03044/08-16 Лист04-01/833
(С. Трофімов) ТОВ "РОДЖЕРС"
Про бездіяльність Запорізької міської ради

212
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03045/08-16 Лист04-01/842
(С. Трофімов) ДЕПУТАТ БОТІЄВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ 
ХАРЧЕНКО В.П.
Про можливі неправомірні дії сільської ради щодо 
Ботіївського сільського голови 

213
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03046/08-16 Лист04-01/831
(С. Трофімов) НДУ ШЕВЧЕНКО Є.В.
Про виділення коштів на капітальний ремонт КНП 
"Міська лікарня екстреної та швидкої медичної 
допомоги"

214
16.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03047/08-16 Лист44-01/955
(Ю. Ковалів) Про надання інформації щодо руху 
маршрутних транспортних засобів через залізничні 
переїзди

215
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03138/08-16 Лист09-07/163
(О. Бугай) Про надання інформації до проведення 
селекторної наради 23.03.2020 11-00

216
20.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Президент України

03020/08-02 Указ88/2020
Про Координаційну раду з протидії поширенню 
COVID-19

217
16.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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03021/08-02 Указ91/2020
Про зміну у складі Координаційної ради з протидії 
поширенню COVID-19

218
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

02980/08-42 Лист01-40/0211
Про погодження призначення Радишевської І.М.

219
16.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

03144/08-20 Лист694/21-15
Про припинення роботи відділення АТ "Ощадбанк" 
на території Степногірської селищної ради

220
18.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

02976/08-40 Лист01-32/0209
Про надання роз'яснень щодо повноважень 
райдержадміністрації про передачу в оренду 
земельних ділянок 

221
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03052/08-40 Лист01-32/0216
Про надання роз`яснень щодо повноважень РДА в 
поновленні Договору оренди земельної ділянки

222
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03053/08-20 Лист01-30/0214
Про включення проєкту "Реконструкція 
водопровідної мережі до с.Зелений Гай" до 
переліку інвестиційних проєктів

223
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03060/08-40 Лист01-32/0209
Про надання роз`яснень щодо повноважень РДА в 
передачі ФО Марковському М.С. земельних 
ділянок

224
17.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація
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02864/08-20 Лист017/03-40
ВІДДІЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
Про списання кредиторської заборгованості

225
11.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

03128/08-20 Лист83
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про припинення роботи відділення АТ "Ощадбанк"

226
20.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

02904/08-22 Лист09-П-05-1-Х
Про ремонт автодороги Т 04-08 та відновлення 
автобусних маршрутів 

227
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

03135/08-42 Лист01-46/0196
Про погодження призначення на посаду  Селищева 
Р.Г.

228
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Кам'янсько-Дніпровська райрада

03143/08-31 Лист01/89
Про функціонування овочевого ринку поблизу с. 
Водяне

229
20.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

02878/08-22 Лист359
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання щодо автобусного 
маршруту "Мелітополь-Мордвинівка"

230
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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02889/08-40 Лист176
ЖОВТНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
РАЙОНУ
Про складну ситуацію щодо передачі у власність 
невідомим особам земельних ділянок за межами 
села Садове та в межах села Покровське

231
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02890/08-40 Лист02-01-17/27
СОЛОНЕНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про перегляд відсоткової ставки податку н 
земельну ділянку

232
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02923/08-25 Лист02-01-28/443
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
К.-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про продовження робіт із реконструкції 
гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення 
с. Водяне

233
13.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02931/08-40 Лист01-13/171
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про передачу земельних ділянок з державної 
власності у комунальну власність

234
12.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02948/08-33 Лист81
ТЕРНУВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про передачу автомобіля сільської амбулаторії

235
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02967/08-30 Лист365
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення адміністративного центру 
об'єднаної територіальної громади

236
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02978/08-22 Лист01-48/952
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про ремонт дорожнього покриття по вул. Квітучій

237
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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02979/08-25 Лист01-48/554
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про прискорення виготовлення  
проектно-кошторисної документації для виконання 
будівельних робіт по реконструкції аварійного 
водопроводу

238
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03012/08-30 Лист78
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про залишення Новоолексіївської громади в 
існуючому форматі

239
10.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03015/08-20 Лист35
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання шкільного 
автобуса

240
13.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03049/08-22 Лист37
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання перевезення пасажирів

241
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03050/08-22 Лист02-01-16/161
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання перевезення пасажирів

242
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03051/08-22 Лист01-35/348
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання перевезення пасажирів

243
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03063/08-20 Лист02-01-23/598
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для проведення капітального 
ремонту даху Дніпровської ЗОШ І-ІІІ ступенів

244
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03077/08-22 Лист01-22/0286
БІЛЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про вирішення питання щодо руху пасажирського 
громадського автотранспорту приміського 
сполучення

245
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03095/08-22 Лист494/01
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про скасування заборони пасажирських перевезень

246
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03136/08-20 Лист652
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на реконструкцію Будинку 
Культури

247
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

03072/08-50 Лист03-26/101
Про направлення документів, що адресовані 
Відділу, в електронному вигляді

248
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

02911/08-22 Лист0713/01-03
Про визнання недійсним звернення щодо надання 
згоди на списання державного майна - автомобілів

249
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02912/08-22 Лист0714/01-03
Про надання згоди на списання державного майна - 
автомобілів

250
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02930/08-20 Доповідна запискаб/н
Про сприяння у прискоренні розгляду звернення до 
Департаменту фінансів облдержадміністрації щодо 
затвердження змін до кошторису на 2020 рік за 
КПКВК 7781010 ( спеціальний рахунок для 
забезпечення процедури оцінки впливу на довкілля)

251
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02947/08-39 Доповідна запискаб/н
Про пошкодження водоскидної споруди та 
нерегульований скид води, що розташований в 
межах території природно-заповідного фонду - 
загальнозоологічного заказника місцевого значення 
"Лубенцівський"

252
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03011/08-22 Доповідна запискаб/н
Про погодження підготовки доповідної записки 
щодо укладання прямого договіру з КП 
"Автогосподарство" ЗОР

253
18.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

02849/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення додаткових коштів для придбання 
засобів індивідуального захисту для медичних 
закладів

254
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

02918/08-42 Заяваб/н
М.БАРАНОВСЬКА
Про відкликання заяви про звільнення

255
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03083/08-42 Доповідна запискаб/н
Про звільнення Барановської М.В.

256
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03084/08-42 Заяваб/н
Про надання відпустки Барановській М.В.

257
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент фінансів

03123/08-20 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до помісячного розпису 
субвенції

258
20.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ 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
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03099/08-29 Лист53-94/07-19
Про направлення протоколу засідання Експертної 
комісії з визначення  рівнів та класів НС ДСНС 
України від 12.03.2020 №104/02-20

259
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03134/08-29 Лист53-112/01.1-24
Про оповіщення населення щодо дотримання 
режиму карантину та протидії коронавірусу

260
20.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

02860/08-40 Лист13-8-0.8-624/1/2-
Про надання інформації щодо погодження плану 
роботи на 2020 рік

261
12.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03075/08-40 Лист188-ДК/0009/КН
Про надання документів для здійснення 
державного нагляду за використанням та охороною 
земель

262
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

02965/08-46 Лист1021/42-07/01-2
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ
Про внесення змін до обласної Програми 
профілактики правопорушень

263
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03018/08-46 Лист513/01/12-2020
Про вирішення питання щодо погашення 
заборгованості за використану електроенергію 
стаціонарним постом ДПС №5 "Луначарський 
(Азовське)"

264
17.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03080/08-46 Лист731/01/13-2020
Про забезпечення поліцейських засобами 
індивідуального захисту

265
18.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03127/08-46 Лист614/04/08/У-202
Про надання пропозицій до проєкту рішення 
регіональної комісії ТЕБ та НС

266
12.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

38
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02902/08-49 Ухвала25/21/07
Про ухвалу суду у справі щодо банкрутства ВАТ 
"Мелітопольський завод Автокольорит"

267
12.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

02880/08-48 Лист312/3
Про акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних в КП "Запоріжремсервіс"

268
26.02.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02887/08-48 Лист311/2
Про акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних в Запорізькій районній 
державній адміністрації Запорізької області

269
26.02.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02924/08-48 Лист60/пр
Про надання роз'яснень щодо роботи 
військово-лікарської комісії та проведення призову 
громадян України на строкову військову службу

270
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02933/08-48 Лист425
Про внесення змін до розпорядження Запорізької 
обласної державної адміністрації № 30 від 
28.01.2020

271
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

02901/08-49 Лист280/1456/20/129
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"Підприємство "Автосвіт"

272
12.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02944/08-49 Лист280/1456/20/126
Про копію ухвали суду у справі ТОВ 
"Підприємство "Автосвіт"

273
10.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03130/08-49 Лист326/1062/16-а/13
Про апеляційну скаргу за позовом Старун С.М.

274
16.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль
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з/п

Джерело  інформації 
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02863/08-39 Лист2-2-6/961-20
Про проведену роботу рибоохоронним патрулем за 
лютий 2020 року

275
02.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02956/08-22 Лист8/20/52-20
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГГО 
НАГЛЯДУ УКРАЇНИ 
Про сприяння у проведенні моніторингу 
електропостачання медичних закладів

276
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

03126/08-46 Лист08-67/1425
Про направлення довідок за результатами 
перевірки 

277
10.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

02920/08-46 Лист31-1853ВИХ-20
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про приведення договорів оренди земель водного 
фонду у відповідність до вимог чинного 
законодавства

278
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02921/08-46 Лист50-480вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо укладання договорів 
користування земельною ділянкою водного фонду 
ПП "Корпоративний капітал"

279
13.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02957/08-46 Лист31/3-1894вих-20
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ТОВ 
"БАРД-БУДСЕРВІС"

280
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02873/08-46 Лист05/1-260вих-20
Про надання інформації щодо судових справ із 
незаконного поглинання підприємств, установ та 
організацій

281
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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03064/08-46 Лист05/4-1757-18
Про надання інформації щодо надходження коштів 
до Департаменту капітального будівництва 
Запорізької облдержадміністрації

282
17.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03125/08-46 Лист08-44вих-20
Про надання інформації щодо придбання житла 
дітям-сиротам тощо

283
18.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

02855/08-46 Лист5039/41/32/02-20
Про надання інформації щодо власника 
вулично-дорожньої мережі по вул. Ясній та інші

284
11.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03118/08-46 Лист5586/41/32/03-20
Про підготовку до експлуатації автомобільних 
доріг у літній період

285
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03096/08-43 Лист59/13-1259нт
Про нагородження Сепетого В.П. та інших

286
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03132/08-46 Лист59/611-399
Про надання інформації щодо потреб лікарень у 
матеріально-технічних ресурсах 

287
20.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

02893/08-29 Лист26-4528/261-2
Про втрату актуальності листів

288
13.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02962/08-29 Лист16-4648/161-2
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

289
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів
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02961/08-31 Лист15.6-6/2/4313
Про надання інформації щодо порушення вимог 
законодавства стосовно захисту прав споживачів в 
інтернет-магазині «iHome» (вул. Лермонтова, 39, м. 
Запоріжжя).

290
17.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

03087/08-22 Лист18-14/18/5-20
Про надання інформації щодо встановлення 
органами місцевого самоврядування тарифів на 
теплову енергію

291
19.03.2020від

№
від 19.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

02982/08-22 Лист2983/17.1.1/7-20
Про участь у засіданні щодо схвалення плану 
розвитку системи розподілу ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" на 2020-2024 роки 
20.03.2020 (м. Київ)

292
16.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02986/08-22 Лист2957/17.1.2/7-20
Про участь у відкритому обговоренні проєкту 
постанови НКРЕКП "Про схвалення Плану 
розвитку системи передачі на 2020-2029" 
24.03.2020 (м. Київ)

293
13.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

02854/08-33 Лист2345/5-15-20
Проведення технологічних робіт 14.03.2020 (з 9-00) 
по міграції центральної бази даних електронної 
системи охорони здоров'я

294
16.03.2020від

№
від 16.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

02928/08-48 Лист701/21-08/2-20
Про виконання листа РНБОУ щодо надання 
інформації стосовно ветеранів війни (№ 
02614/08-48)

295
16.03.2020від

№
від 17.03.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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03037/08-48 Лист701/21-08/2-20
Про надання інформації щодо ветеранів війни

296
16.03.2020від

№
від 18.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

03103/08-21 Лист765/05-7.1
Про проведення консультацій для підприємців 
щодо форс-мажорних обставин (карантину)

297
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

03105/08-22 Лист2427
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Про надання телекомунікаційних послуг населенню 
в умовах коронавірусу та обмежувальних заходів

298
19.03.2020від

№
від 20.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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