
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.03.20 по 31.03.20

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
Заступники голови ОДА

03180/08-22 Звітб/н
В. ТАРАСЕНКО Про результати роботи штабу з 
протидії незаконній торгівлі нафтопродуктами та 
скрапленим газом на автозаправних станціях

1
06.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03287/08-28 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент соціального захисту)
Про підтримку ГО ""Запорізьке обласне об'єднання 
сімей загиблих воїнів АТО "Родина козацької 
звитяги"

2
25.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03422/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про преміювання Абдурахманової С.П.

3
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03436/08-20 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів на капремонт самопливної 
каналізаційної мережі с. В.Криниця

4
30.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

03496/08-49 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Юридичне управління) 
Про виконання судових рішень по справах за 
позовами прокуратури в інтересах держави в особі 
органу уповноваженого здійснювати функції у 
спірних правовідносинах - Запорізької обласної 
державної адміністрації

5
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03293/08-01 Закон України530-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

6
17.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03294/08-01 Закон України531-IX
Про внесення змін до деяких законів України, 
спрямованих на  підвищення доступності 
лікарських засобів, медичних виробів та 
допоміжних засобів до них, які закуповуються 
особою, уповноваженою на здійснення закупівель у 
сфері охорони здоров’я

7
17.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03295/08-01 Закон України532-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо підвищення доступності лікарських засобів, 
медичних виробів та допоміжних засобів до них, 
які закуповуються за кошти державного бюджету, 
та створення умов для закупівель у сфері охорони 
здоров'я за кошти державного бюджету

8
17.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03296/08-01 Закон України533-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо підтримки 
платників податків на період здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

9
17.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03297/08-01 Закон України524-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з прийняттям Закону України 
"Про запобігання корупції"

10
04.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Народні депутати України

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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03218/08-09 Депутатське звернення871р-230320
НДУ ФЕДІЄНКО О.П.
Про безперешкодне пересування працівників, 
відповідальних за функціонування 
телекомунікаційних мереж

11
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03264/08-09 Депутатське звернення147/7-51
НДУ МАМКА Г.М.
Про надання інформації щодо реалізації бюджетної 
програми "Будівництво футбольних полів зі 
штучним покриттям в регіонах України" у 
2017-2018 роках

12
17.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03274/08-09 Депутатське звернення270
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про виділення субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку територій

13
19.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03368/08-09 Депутатське зверненняб/н
НДУ ШТЕПА С.С.
Про надання переліку об'єктів для фінансування

14
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03517/08-09 Депутатське зверненняб/н
НДУ КАЛЬЦЕВ В.Ф. 
Про відкриття продовольчих ринків

15
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

03454/08-15 Лист1686.2/20/32.1
Про надання інформації щодо вжиття заходів щодо 
створення безпечного середовища для вихованців 
закладів інституційного догляду

16
24.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

03384/08-44 Лист16/20-32
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МОЛОДА ГРОМАДА"
Про участь в національній веб конференції 
"Розумна Взаємодія" 24.04-25.04.2020

17
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

Інші кореспонденти

03154/08-22 Лист115/146/2-20
ТОВ "НІБУЛОН"
Про надання інформації стосовно автодороги 
індекс "С080514" найменування 
"Шевченко-Тернівка"

18
12.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03168/08-22 Лист76.1-57/262
ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД"
Про співробітництво

19
17.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03169/08-33 Лист3548-К
ТОВ "СЕКУР ІНТЕГРАЦІЯ"
Про співробітництво

20
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03173/08-33 Лист76
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про забезпечення працівників місцевих державних 
адміністрацій першочерговими засобами для 
захисту здоров'я

21
19.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03178/08-22 Листб/н
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА 
КОМПАНІЯ"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

22
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03182/08-22 Лист49
ПрАТ "ДАТАГРУП"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

23
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03185/08-22 Лист110
ПАТ "УКРАГРО НПК"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

24
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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03195/08-22 Лист2203/1
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ 
РОБОТОДАВЦІВ "ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ 
АЛКОГОЛЬНОЇ ГАЛУЗІ"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

25
22.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03196/08-22 Лист2203
ТОВ "ГЛОБАЛ СПІРІТС ЄВРОПА"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

26
22.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03197/08-22 Лист22-1
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА 
КОМПАНІЯ"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

27
22.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03198/08-22 Лист03/22-1
ТОВ "ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

28
22.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03208/08-49 Листб/н
АДВОКАТ СПОЛОХОВ Є.О.
Про позовну заяву щодо витребування земельної 
ділянки

29
19.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03238/08-22 Лист2303-3/17
THG AG 
Про співробітництво

30
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03261/08-48 Лист30/1588
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про забезпечення засобами індивідуального 
захисту

31
16.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

03263/08-41 Лист155
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про надання переліку підприємств сектору 
машинобудування

32
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03267/08-22 Лист62
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про узгодження довідки про обсяги та напрями 
реалізації скрапленого газу

33
12.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03271/08-22 Лист2303/13-М
ТОВ "СЕКУР ІНТЕГРАЦІЯ"
Про використання відеосистеми дистанційного 
визначення температури тіла

34
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03273/08-45 ЛистЗ/308
КИЇВСЬКЕ БЮРО РАДІО СВОБОДА
Про надання інформації щодо підвезення пацієнтів 
до медичних закладів під час зупинки міжміського 
транспорту

35
24.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03280/08-22 ЛистАК-377
УКРМЕТАЛУРГПРОМ
Про надання переліку гірничо-металургійних 
підприємств для включення до критичної 
інфраструктури

36
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03284/08-22 Лист104/і
ПП "КОМПАНІЯ "НАДЕЖДА"
Про надання інформації щодо підприємств 
критичної інфраструктури

37
23.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03288/08-33 Лист1-53
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРЛЕГПРОМ"
Про спільні дії із забезпечення засобами 
індивідуального захисту

38
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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03299/08-25 Лист100-325
ДП "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ"
Про надання послуг з огляду технічного стану та 
паспортизації будівельних об'єктів

39
11.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03300/08-22 Лист49
ТОВ "КУЙБИШЕВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
Про включення до переліку підприємств критичної 
промислової інфраструктури які не підлягають 
зупинення

40
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03301/08-22 Лист116
ТОВ "КУЙБИШЕВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ 
ЗАВОД"
Про включення до переліку підприємств критичної 
промислової інфраструктури які не підлягають 
зупинення

41
23.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03314/08-28 Лист92
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТРУСКАВЕЦЬКИЙ 
САНАТОРІЙ "БАТЬКІВЩИНА"
Про вирішення ситуації з відпочивальниками 
санаторію

42
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03316/08-22 Лист44/09-000743/п
УКРІНТЕРЕНЕРГО
Про припинення постачання електричної енергії

43
18.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03337/08-20 Лист102
АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ 
АЛЬЯНС"
Про вирішення додаткових дотацій підприємствам, 
які здійснюють надання комунальних послуг в 
сфері поводження з відходами

44
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03338/08-25 Лист34/03
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКСПЕРТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 
АЛЬЯНС УКРАЇНИ
Про співробітництво

45
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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03339/08-22 Лист100/58
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС"
Про включення підприємства до об'єктів критичної 
інфраструктури

46
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03345/08-46 Лист17/9/5-435нт
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВОЇ 
КОНТРРОЗВІДКИ СБУ
Про забезпечення підрозділів ЗСУ продуктами 
харчування

47
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03374/08-22 ЛистТОВВИХ-20-35
ТОВ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про безперешкодне пересування працівників 
товариства

48
26.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03382/08-22 Лист30
НАФТОГАЗОВА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Про забезпечення функціонування суб'єктів 
нафтогазового ринку

49
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03383/08-22 ЛистТОВВИХ-20-35
ТОВ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про надання дозволів на безперешкодне 
пересування працівників Краматорського ЛВУМГ 
ТОВ "Оператор ГТС України"

50
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03395/08-40 Лист11
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК"ГРАЦІЯ"
Про надання згоди на передачу земельної ділянки

51
24.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03398/08-22 Лист64
ТОВ "ІНТРАНСО"
Про реорганізацію та контроль роботи підприємств 
у сфері громадського транспорту

52
24.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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03408/08-40 Лист454
ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 
МАГІСТРАЛЬНОГО АМІАКОПРОВОДУ
Про доповнення до клопотань щодо надання 
дозволів на виготовлення технічної документації із 
землеустрою на встановлення меж земельних 
ділянок

53
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03411/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ШУМЕЙКО І.П.
Про відзив на касаційну скаргу у справі ТОВ 
"Агротіс"

54
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03418/08-22 Лист245-юр
ТОВ "АВ МЕТАЛЛ ГРУПП"
Про включення підприємства до об'єктів критичної 
інфраструктури

55
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03432/08-22 Лист513-08/01
ГОЛОВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР НА 
ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ
Про перевезення пасажирів поїзду "Москва - Київ" 
29.03.2020

56
28.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03439/08-33 ЛистUNOPS/03-2020/
ОФІС ЮНОПС В УКРАЇНІ
Про співробітництво

57
26.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03453/08-40 Лист527
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою (промислова зона № 7 Семенівської 
сільської ради Мелітопольського р-ну)

58
11.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03457/08-22 Лист775
ФІЛІЯ "ДЕЛЬТА-ЛОЦМАН" ДП 
"АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 
УКРАЇНИ"
Про включення підприємства до переліку об'єктів 
критичної інфраструктури

59
26.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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03461/08-33 Лист99/1
ICC UKRAIN
Про залучення представника ICC UKRAIN до 
заходів у боротьбі з епідемією COVID-19

60
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03462/08-29 Лист01-26/0483
РЕГІОНАЛЬНИЙ АНТИКРИЗОВИЙ ШТАБ 
БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
Про термінову необхідність у проведенні засідання 
штабу

61
30.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Правові питання паперовий паперова

03467/08-33 Лист2/53-20
Про інформування щодо запобігання поширенню 
коронавірусу

62
14.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ паперовий паперова

03474/08-29 Лист01-26/0484
РЕГІОНАЛЬНИЙ АНТИКРИЗОВИЙ ШТАБ 
БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
Про посилення заходів з протидії поширенню 
коронавірусної інфекції

63
30.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03477/08-33 Лист24
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МЕДИЧНА АСОЦІАЦІЯ 
ЛІКАРІВ ОРГАНІЗАТОРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про забезпечення належного функціонування КНП 
(медичних закладів)

64
30.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03481/08-33 Лист01-13/59
ЗОО ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я
Про відтермінування медичної реформи

65
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03486/08-22 Лист207
ТОВ'АЛЬЯНС ХОЛДИНГ"
Про забезпечення транспортом працівників

66
25.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03488/08-45 Лист2603/07
ГМ "ОПОРА"
Про підготовку до проведення чергових місцевих 
виборів 

67
26.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова
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03490/08-22 Лист106-20
ТОВ"ДЕЛІВЕРІ"
Про надання перепусток працівникам  для проїзду в 
міському транспорті 

68
23.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03515/08-33 Лист30/03-02
ТОВ "АНКІЛ СИСТЕМЗ"
Про пропозицію щодо тест-наборів для виявлення 
та підтвердження наявності коронавірусу

69
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03524/08-41 Лист31/03/20
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
"ЄВРО-РЕЙТИНГ"
Про результати оновлення рейтингу інвестиційної 
ефективності

70
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03527/08-22 Лист221-46
ПРАТ "АВТОКРАЗ"
Про державну підтримку вітчизняних 
машинобудівних підприємств

71
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Партії та громадські організації

03253/08-39 Лист14.3/2020-07
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ МИСЛИВЦІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ 
МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ"
Про недопущення прийняття законів, що знищать 
мисливство

72
14.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Посольства

03440/08-41 ЛистAMB/KIJOW/22
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В 
УКРАЇНІ
Про оголошення на території Республіки Польща 
стану епідемії

73
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

11



№
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

03204/08-49 Ухвала908/1724/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Анхель Альянс"

74
19.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03227/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

75
17.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03375/08-49 Лист280/5364/19/141
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про позов ТОВ "Автопростір Запоріжжя"

76
23.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03376/08-49 Лист340/698/20/5887/
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про позов Гордієнка В.В.

77
23.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

03507/08-18 Лист0888-20
Про надання інформації щодо відповідальних за 
забезпечення роботи телефонних "гарячих ліній" 
облдержадміністрації

78
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

03508/08-18 Лист0908-20
Про базу інформаційних матеріалів для відповідей 
на актуальні питання громадян, що звертаються на 
урядову "гарячу лінію"

79
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

03147/08-04 Витяг з протоколу1-9/2/20-4/1
Витяг з протоколу  № 9 засідання Кабінету 
Міністрів України (п. 4.1) щодо об'єктів критичної 
інфраструктури, які здійснюють життєзабезпечення 
населення

80
21.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

03148/08-17 Лист9716/0/2-20
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ 
ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про організацію співпраці у сфері запобігання  та 
протидії домашньому насильству та насильству за 
ознакою статі

81
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03152/08-06 Доручення12023/1/1-20
 (Д. Шмигаль) Про визначення  МЗС  
координуючим  органом  з питань  отримання  
іноземної  гуманітарної  допомоги

82
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03153/08-06 Доручення11684/1/1-20
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про звернення НДУ Шевченка Є.О. щодо передачі 
острова Хортиця у концесію

83
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03163/08-06 Доручення11843/1/1-20
Про надання Протоколу №4 позачергового 
засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 18.03.2020 року щодо заходів із 
протидії поширенню коронавірусу

84
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03189/08-06 Доручення11587/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ПОНОМАРЬОВА О.С.
Про  надання невідкладної медичної допомоги  
Чамаровському К.О.

85
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03190/08-06 Доручення12113/0/1-20
(Д.Шмигаль) Про надання інформації щодо 
результатів засідання антикризового штабу з 
протидії поширенню в Україні гострої 
респіраторної хвороби COVID-19"

86
21.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03191/08-06 Доручення6115/4/1-20
(Д.Шмигаль) Про надання інформації щодо 
результатів обстеження закладів загальної 
середньої освіти та пропозиції стосовно 
вдосконалення системи шкільного харчування

87
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ паперовий паперова

03202/08-17 Лист9767/0/2-20
(В. Федорчук) Про забезпечення лікарськими 
засобами та медичними виробами, які 
закуповуються за рахунок коштів державного 
бюджету, за період 2018-2019 років

88
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03209/08-06 Доручення11906/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ КРЕЙДЕНКО В.В.
Про готовність міста Мелітополя Запорізької 
області до виникнення і поширення  короновірусної 
хвороби

89
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03210/08-06 Доручення11911/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ПИВОВАРОВ Є.П.
Про  підготовку  концепції системи шкільного 
харчування в Україні

90
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03211/08-04 Витяг з протоколу1-8/2/20-5/18/1
Витяг з протоколу № 8 засідання Кабінету 
Міністрів України (п. 5.18) щодо перенесення 
асигнувань на оплату праці працівників 
райдержадміністрацій

91
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03212/08-04 Витяг з протоколу1-8/2/20-5/8/1
Витяг з протоколу № 8 засідання Кабінету 
Міністрів України (п. 5.8) щодо обмеження 
проведення богослужінь

92
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03241/08-17 Лист9872/0/2-20
(Т. Ковтун) Про участь у програмах з магістерської 
підготовки, які заплановані в Республіці Корея на 
серпень 2020 - грудень 2021 pp.

93
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

03245/08-04 Витяг з протоколу1-8/2/20-5/7
Витяг з протоколу № 8 засідання Кабінету 
Міністрів України (п. 5.7) щодо недопущення 
звільнення керівників органів управління суб'єктів 
господарювання державного сектору економіки

94
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03262/08-06 Доручення11030/1/1-20
(О. Резніков) Про погодження відрядження голови 
облдержадміністрації

95
24.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03269/08-06 Доручення12342/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про окремі питання реалізації 
протиепідемічних заходів у зв'язку із поширенням 
коронавірусу

96
24.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03281/08-17 Лист10053/0/2-20
(Д. Улютін) Про облік інформації щодо готовності 
закладів охорони здоров’я для боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV)

97
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03282/08-04 Витяг з протоколу1-10/2/2-5/1
Витяг з протоколу № 10 засідання Кабінету 
Міністрів (п. 5.1) щодо організації роботи суб'єктів 
господарювання в умовах карантину, пов'язаного з 
поширенням коронавірусу

98
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03305/08-04 Лист1-10/2/20-5/4
Витяг з протоколу № 10 засідання Кабінету 
Міністрів України (п. 5.4) щодо надання інформації 
стосовно переліків місць та об'єктів, де можуть 
бути розміщені особи з ознаками коронавірусу

99
25.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03307/08-17 Лист10136/0/2-20
(Д. Улютін) АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про примусове об'єднання ОТГ

100
25.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03308/08-03 Постанова228
Питання перевезень авіаційним транспортом

101
23.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03315/08-17 Лист10160/0/2-20
(В. Федорчук) Про інформування щодо виконання 
рішення РНБО із забезпечення національної 
безпеки в умовах поширення коронавірусу

102
25.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03323/08-04 Витяг з протоколу1-10/2/20-5/8
Витяг з протоколу № 10 засідання Кабінету 
Міністрів України (п. 5.8) щодо розміщення осіб у 
готелях тощо

103
25.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ паперовий паперова

03329/08-06 Доручення12504/1/1-20
Про порушення права на безпечні умови праці, які 
мають місце в медичних закладах країни під час 
спалаху коронавірусу

104
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03334/08-17 Лист10209/0/2-20
(В. Поліщук) Про звернення  президента 
Всеукраїнської дорожньої асоціації А. Гриненка  із 
резолюцією учасників Західноукраїнського форуму 
" Розвитку та безпека місцевих доріг" щодо   
реформи  децентралізації  автомобільних доріг

105
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03359/08-06 Доручення12702/2/1-20
Протокол № 5 позачергового засідання Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайної ситуації

106
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03367/08-04 Витяг з протоколу1-8/2/20-5/18
Витяг з протоколу  № 8 засідання Кабінету 
Міністрів України ( п. 5.18) щодо оплати праці 
працівників місцевих держадміністрацій

107
20.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03378/08-06 Доручення12509/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ШТЕПА С.С.
Про надання інформації стосовно високих цін за 
опалення

108
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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03379/08-17 Лист10432/0/2-20
(Д. Улютін) Про звернення депутатів Чернігівської 
районної ради щодо 
адміністративно-територіального устрою 
субрегіонального рівня Запорізької області

109
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03380/08-06 Доручення11112/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації стосовно 
розподілу освітніх субвенцій для розроблення 
проєкту акта щодо повної загальної середньої 
освіти

110
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03419/08-04 Витяг з протоколу1-12/2/20-5/7
Витяг  з протоколу  № 12  засідання Кабінету 
Міністрів України (п. 5.7) щодо визначення 
переліку основних соціальнозначущих товарів, 
зокрема продуктів харчування та лікарських засобів

111
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03420/08-06 Доручення13137/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про запровадження  
експериментального  проекту  стосовно надання 
допомоги  особам похилого  віку в частині 
запровадження  соціальних  ініціатив  з питань 
спрощення процедури виплати пенсії та  соціальної 
допомоги

112
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03421/08-06 Доручення10907/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення інвентаризації 
державних послуг

113
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03444/08-03 Постанова240
Про запобігання поширенню на атомних 
електростанціях України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2

114
16.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03447/08-03 Розпорядження338-р
Про переведення єдиної державної системи 
цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації

115
25.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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03448/08-03 Розпорядження340-р
Про схвалення звіту про виконання Закону України 
“Про Державний бюджет України на 2019 рік”

116
25.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03452/08-17 Лист10667/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про звернення голови Запорізької 
обласної державної адміністрації стосовно 
врегулювання ситуації, що склалася на 
Запорізькому державному підприємстві 
«Кремнійполімер»

117
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03464/08-17 Лист10700/0/2-20
(В. Поліщук) Про виконання протокольного 
рішення позачергового засідання Державної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайної ситуації від 25 березня 2020 р. № 5.

118
28.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03493/08-17 Лист10796/0/2-20
Про Звернення НД  стосовно листа  
Мелітопольської  міськради Запорізької області  
Романова Р. В. щодо готовності  міста Мелітополя 
Запорізької області до виникнення і поширення  
короновірусної хвороби

119
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03495/08-06 Доручення13383/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації за 
результатами селекторної наради під головуванням 
Президента України В.О.Зеленського за участю 
Прем'єр-міністра України, голів обласних 
державних адміністрацій тощо, яка відбулася 
25.03.2020 щодо питань, пов'язаних із запобіганням 
виникненню, поширенню, локалізацією та 
ліквідацією спалахів епідемій та пандемій 
коронавірусної хвороби (COVID-2019) в регіонах 
України

120
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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03497/08-17 Лист10795/0/2-20
(В. Федорчук) РАДА НАЦІОНАЛЬНИХ 
СПІЛЬНОТ УКРАЇНИ
Про надання пропозицій щодо реалізації державної 
етнонаціональної політики та забезпечення прав 
національних спільнот України

121
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03501/08-17 Лист10797/0/2-20
(Д. Улютін) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо 
адміністративно-територіального устрою 
Запорізької області

122
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03504/08-03 Постанова241
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 р. № 211

123
29.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03505/08-17 Лист10774/0/2-20
(В. Поліщук) Про  рішення Якимівської селищної 
ради Якимівського району Запорізької області від 
26.02.2020 № 88 «Про звернення депутатів 
Якимівської селищної ради Якимівського району 
Запорізької області щодо розробки цільової 
Державної програми забезпечення пожежної 
безпеки»

124
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03509/08-17 Лист10925/0/2-20
(Д. Улютін)  Про звернення депутатів Чернігівської 
районної ради щодо 
адміністративно-територіального устрою 
субрегіонального рівня Запорізької області

125
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03510/08-06 Доручення12509/3/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ШТЕПА С.С.
Про нарахування громадянам високих сум за 
опалення

126
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03511/08-06 Доручення12900/1/1-20
(Д. Шмигаль) Щодо першочергових пропозицій з 
підтримки бізнесу та до програми економічного 
розвитку країни на найближчу перспективу

127
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

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

03512/08-06 Лист10927/1/1-20
(О. Резніков) Про надання інформації щодо 
виконання завдань та заходів Державної цільової 
програми відновлення та розбудови миру в східних 
регіонах України

128
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

03170/08-24 Лист7/9.3.2/3904-20
Про надання інформації щодо виконання місцевих 
програм створення житлового фонду соціального 
призначення

129
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

03392/08-39 Лист26/1.4-13.2.3-81
Щодо забезпечення заходів моніторингу 
біорізноманіття

130
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03499/08-39 Лист26/1.4-11.5-8287
Про надання інформації щодо наявних 
лабораторних комплексів, які здійснюють 
аналітично-лабораторні дослідження стану 
атмосферного повітря та порядку верифікації даних

131
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

03200/08-41 Лист5/14-084-125
Про координацію отримання гуманітарної 
допомоги

132
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03371/08-41 Лист5/16-116-132
Про надання інформації щодо гуманітарних потреб 
України

133
26.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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03528/08-33 Лист71/ВМКС/17-54
Про надання інформації щодо місць обсервації 
осіб, які підлягають обов'язковій ізоляції протягом 
14 днів після перетину державного кордону

134
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

03365/08-37 Лист4831/5.11.3
Про надання інформації стосовно "Переліку 
статистичних даних щодо ситуації в 
Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, 
Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, 
Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, 
Херсонській, Чернігівській областях та місті Києві"

135
26.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03445/08-37 Лист4932/6.11.6
Про надання статистичної інформації щодо об'єктів 
культурної спадщини

136
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03485/08-34 Лист4998/8.6
Про заходи з підготовки баз розміщення громадян 
України, які зараз повертаються з-за кордону, для 
обсервації

137
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство оборони

03201/08-48 Лист220/1712
Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про правовий 
режим воєнного часу"

138
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03400/08-48 Лист220/1815
Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання окремих питань 
мобілізації, військового обов'язку , соціального 
захисту та соціальної підтримки окремих категорій 
осіб у зв'язку зі створенням територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки на базі 
військовий комісаріатів"

139
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки
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03313/08-48 Лист1/9-170
Про підвищення кваліфікації з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації

140
20.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03155/08-33 Лист26-04/7928
Про включення до тимчасових протиепідемічних 
комісій уповноважених на здійснення повноважень 
головних державних санітарних лікарів

141
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03162/08-33 Лист26-04/8017/2-20
Про направлення постанови Головного санітарного 
лікаря України від 21.03.2020 № 2

142
21.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03303/08-33 Лист26-04/8026/2-20
Про надання рекомендацій для підприємств та 
роботодавців для запобігання поширенню 
коронавірусу COVID-19

143
23.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03322/08-33 Лист26-04/8250/2-20
Про направлення постанови Головного державного 
санітарного лікаря України щодо запобігання 
поширенню коронавірусу

144
25.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03369/08-33 Лист26-04/8367/2-20
Про виконання розпорядження керівника робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 
пов'язаної з поширенням коронавірусу від 
26.03.2020 № 1

145
26.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03409/08-33 Лист26-04/8445/2-20
Про проведення селекторної наради відповідно до 
розпорядження керівника робіт з надзвичайної 
ситуації, пов'язаної з поширенням коронавірусу 
27.03.2020

146
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03426/08-33 Лист26-04/8472/02-2
Про організацію заходів з метою мінімізації 
поширення короновірусної хвороби під час 
проведення діагностики

147
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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03433/08-33 Лист26-04/8460/2-20
Про надання розпорядження щодо ліквідації 
надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням 
коронавірусу

148
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03438/08-33 Лист26-04/8496/2-20
Про організацію поховання померлих осіб від 
коронавірусної хвороби

149
28.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03442/08-33 Лист26-04/8497/2-20
Про надання розпорядження щодо ліквідації 
надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням 
коронавірусу

150
28.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03449/08-33 Лист26-04/8496/2-20
Про надання розпорядження від 27.03.2020 № 6 
щодо організації поховання померлих від 
коронавірусної інфекції 

151
28.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03450/08-33 Лист26-04/8545/2-20
Про впровадження системи збору даних щодо 
потреб та забезпеченості закладів охорони здоров'я

152
29.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03451/08-33 Лист26-04/8546/2-20
Про облаштування пунктів прийому та сортування 
хворих на коронавірусну хворобу

153
29.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03475/08-33 Лист26-04/8462/2-20
Про надання розпорядження від 27.03.2020 № 5 
щодо зв`язку штабів з надзвичайної ситуації, 
пов'язаної з поширенням коронавірусу

154
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03518/08-33 Лист26-04/8745/2-20
Щодо надання зведених матеріалів щодо 
організації протиепідемічних заходів з протидії 
поширенню коронавірусу COVID-19

155
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03531/08-33 Лист26-04/8713/2-20
Про направлення Постанови головного державного 
санітарного лікаря України від 30.03.2020 № 5  
щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби

156
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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Міністерство розвитку громад та територій України

03149/08-41 Лист7/12/4833-20
Про надання переліку українських компаній, які 
спеціалізуються за напрямами: нафтова галузь, 
інфраструктурні проекти, ВПК та озброєння

157
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03199/08-22 Лист7/9/4888-20
Про надання інформації щодо об`єктів критичної 
інфраструктури

158
21.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03233/08-30 Лист7/34.1/4935-20
Про проведення онлайн-конференції щодо 
адміністративно-територіального устрою України 
24.03.2020 о 14-00

159
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ паперовий паперова

03302/08-27 Лист7/34/5033-20
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
щодо внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

160
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03309/08-29 Лист7/11.1/5077-20
Про зняття з контролю надання інформації щодо 
ліквідації наслідків негоди

161
25.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03310/08-26 Лист7/10.1/5043-20
Про порядок оплати за житлово-комунальні 
послуги в умовах карантину

162
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ паперовий паперова

03331/08-42 Лист7/13.3/4986-20
Про погодження проєкту Закону України щодо 
призначення заступників голів місцевих державних 
адміністрацій

163
18.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03370/08-27 Лист7/34.1/5185-20
Про проведення онлайн-наради щодо 
реформування субрегіонального (районного) рівня 
адміністративно-територіального устрою 
31.03.2020 

164
26.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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03401/08-39 Лист7/11.3/5233-20
Про проведення безстрокової всеукраїнської 
кампанії "За чисте довкілля" із забезпечення 
чистоти і порядку в населених пунктах

165
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03443/08-33 Лист7/19.4/5307-20
Про заходи, пов’язані із запобіганням поширенню 
та подоланню наслідків на території України 
коронавірусу COVID-19 та потребу у медичному 
обладнанні

166
28.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ паперовий паперова

03519/08-26 Лист7/10.4/5399-20
Про надання додаткових контактних телефонів для 
запровадження дистанційної роботи

167
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

03145/08-33 Лист3813-05/19740-0
Про надання інформації щодо закупівлі засобів 
індивідуального захисту

168
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03146/08-33 Лист3814-05/20046-0
Про надання інформації щодо потреби у засобах 
індивідуального захисту

169
21.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03247/08-41 Лист3814-05/20272-0
Про надання інформації щодо можливого імпорту з 
КНР засобів індивідуального захисту та медичних 
виробів

170
24.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ паперовий паперова

03492/08-22 Лист3814-05/21367-0
Про надання інформації щодо виробничих 
потужностей, обсягів виробництва та потреби у 
засобах індивідуального захисту

171
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03494/08-31 Лист3822-06/21458-0
Про перелік соціально значущих товарів для 
здійснення моніторингу

172
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики
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03193/08-35 Лист4019/0/2-20/57
Про заходи щодо запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції COVID-19 
підопічних/вихованців закладів соціального 
захисту

173
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03194/08-35 Лист3962/0/2-20/57
Про погодження проекту Закону України щодо 
реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей

174
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03234/08-23 Лист2852-06/20220-0
Про проведення селекторної наради з питань 
агропромислового розвитку 25.03.2020 о 10-00

175
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03275/08-28 Лист4096/0/2-20/47
Про вжиття заходів з питань запобігання та 
протидії домашньому насильству в умовах  
карантинних заходів, спричинених поширенням 
коронавірусу

176
18.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03311/08-28 Лист4145/0/2-20/51
Про підготовку звіту за І квартал 2020 виконання 
плану заходів з реалізації Стратегії подолання 
бідності

177
25.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ паперовий паперова

03320/08-28 Лист4153/0/2-20/29
Щодо скасування завдання

178
25.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03332/08-28 Лист4216/0/2-20/57
Про погодження проекту  постанови Кабінету 
Міністрів України „Про затвердження Порядку 
установлення диференційованої плати за надання 
соціальних послуг”

179
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03335/08-28 Лист4207/0/2-20/47
Про розроблення проєкту Державної програми 
протидії торгівлі людьми на період до 2025 року

180
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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03364/08-35 Лист4245/0/2-20/37
Про надання інформації щодо соціального захисту 
дітей

181
26.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03377/08-28 Лист4274/0/2-20/61
Про надання переліків об'єктів критичної 
інфраструктури соціального спрямування

182
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03446/08-30 Лист4361/0/2-20/61
Про забезпечення "пакунком малюка"

183
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03465/08-34 Лист3643/0/290-20/57
Про проєкт ГО "Трафік Челлендж" щодо співпраці 
в питаннях стратегії агітаційної та 
просвітньо-виховної роботи

184
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ паперовий паперова

03506/08-28 Лист4417/0/2-20/47
Про надання інформації щодо захисту прав осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми

185
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ 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

03498/08-28 Лист2771/02/08.4-20
Про надання інформації щодо ветеранів війни

186
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

03276/08-22 Лист1/04-1-1329
Про забезпечення пересування представників та 
співробітників операторів телекомунікацій у період 
карантину та надзвичайних ситуацій

187
24.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03330/08-22 Лист1/06-4-1340
Щодо територій з низькою якістю мобільного 
зв’язку

188
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

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

03391/08-46 Лист73/00029/26-20
Про надання інформації щодо виконання Плану дій 
з реалізації національної стратегії у сфері прав 
людини на період до 2020 року

189
19.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

03268/08-33 Лист01-0873/25-1
Про сприяння в отриманні інформації щодо осіб, 
які прибувають із місць, де зареєстровані випадки 
захворювання на коронавірус

190
24.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

03385/08-33 Лист01-0873/25-1
Про отримання інформації щодо осіб, які 
прибувають із місць, де зареєстровані випадки 
захворювання на коронавірус

191
24.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03388/08-22 Лист01-0876/35-1
Про вирішення ситуації з ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" в частині захисту прав 
споживачів 

192
25.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

03458/08-20 Лист02-35/222-2
Про виділення коштів на подальше функціонування 
патологоанатомічної служби

193
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03459/08-20 Лист02-35/221-2
Про виділення коштів для відшкодування вартості 
препаратів інсуліну

194
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

28



№
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

03525/08-40 Лист104
Про вирішення питання щодо надання дозволу на 
розроблення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

195
27.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

03165/08-09 Депутатське звернення08
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про закриття відділення АТ БК "Приватбанк" в 
смт. Кушугум

196
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03240/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання  пропозицій щодо фінансування 
заходів із соціально-економічного розвитку області

197
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03346/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЛЮБІМ Л.С.
Про подальше функціонування КУ 
"Мелітопольський протитуберкульозний 
диспансер"

198
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03516/08-09 Депутатське звернення31/03-12ОС
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації щодо відділення 
інтервенційної кардіології КНП "Запорізька 
обласна клінічна лікарня"

199
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

03158/08-54 Розпорядження7
Про організацію чергування під час карантину

200
19.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03176/08-54 Лист01-26/0469
Про фінансування поточних видатків

201
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ 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)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

03213/08-54 Лист01-26/0468
Про врегулювання відносин, пов'язаних із орендою 
майна 

202
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03214/08-54 Лист1478/01-27
"ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ " 
ЗОР
Про перевезення персоналу лікувального закладу

203
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03215/08-54 Лист0972/01-11
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО "РОДИНА 
КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про виділення коштів на фінансову допомогу 
членам сімей загиблих 

204
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03216/08-54 Лист1472/01-27
ТОВ "ДЦ "УКРАЇНА" "WATSONS"
Про дозвіл на продовження роботи

205
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03217/08-54 Лист1398/01-13
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР З 
ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ" 
ЗОР
Про приєднання  до КУ "Обласна інфекційна 
клінічна лікарня" ЗОР

206
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03229/08-54 Лист01-26/0464
Про фінансування поточних видатків

207
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03230/08-54 Лист1482/01-13
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ 
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про вирішення питання щодо подальших дій у 
зв'язку із припиненням діяльності КУ

208
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03231/08-54 Лист1447/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР №3" ЗОР
Про вирішення питання щодо подальших дій у 
зв'язку із припиненням діяльності КУ

209
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03232/08-54 Лист1401/01-13
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про вирішення питання щодо подальших дій у 
зв'язку із припиненням діяльності КУ

210
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03242/08-54 Лист01-26/0471
Про надання інформації щодо забезпечення 
медичних закладів у зв'язку з поширенням 
коронавірусної інфекції

211
24.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03249/08-54 Лист1343/01-22
КУ "ВЕСЕЛІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
ІНТЕРНАТ" 
Про виділення коштів на оплату послуг з монтажу 
системи протипожежного захисту...

212
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03250/08-54 Лист1518/01-11
КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Про забезпечення засобами індивідуального 
захисту медичних працівників

213
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03251/08-54 Депутатське звернення1427/01-21
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про виділення коштів для виплати заборгованості 
по заробітній платі працівникам КП 
"Облводоканал" ЗОР

214
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03286/08-54 Лист01-26/0472
Про фінансування поточних видатків

215
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

31



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03317/08-54 Лист1476/01-11
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МОЗ УКРАЇНИ" 
Про забезпечення проведення радіоекологічного 
моніторингу 

216
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03318/08-54 Лист1528/01-11
КУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"ФТИЗІАТРІЯ"
Про фінансування протитуберкульозної служби

217
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03319/08-54 Депутатське звернення1452/01-11
ДОР ФУКС Г.Г.
Про виділення коштів на придбання медичних 
засобів для боротьби з коронавірусом

218
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03327/08-54 Лист17-Ко-088-2
ВІД ОСВІТЯН ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про недопущення будівництва каолінового 
комбінату ТОВ "Біляївський збагачувальний 
комбінат"

219
23.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03328/08-54 Лист1408/01-11
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері техногенної та 
протипожежної безпеки

220
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03351/08-54 Лист1530/01-13
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ
Про функціонування госпітального відділення

221
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03352/08-54 Лист1529/01-13
ГО "ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про функціонування госпітального відділення

222
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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03353/08-54 Лист1522/01-11
КУ "БЕРДЯНСЬКА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ 
КРОВІ"
Про фінансування установи

223
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03354/08-54 Лист1433/01-11
ГО "ЗОО СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО 
"РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про фінансову допомогу членам сімей загиблих 
воїнів АТО

224
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03355/08-54 Лист1513/01-11
Про виділення коштів на придбання засобів 
індивідуального захисту

225
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03386/08-54 Лист1517/01-11
КУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФТИЗІАТРІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості

226
25.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03387/08-54 Лист1502/01-11
Про включення проєкту "Реконструкція 
водопровідної мережі до с.Зелений гай" до цільової 
регіональної програми

227
25.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03397/08-54 Лист01-26/0480
Про фінансування поточних видатків

228
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03406/08-54 Лист1583/01-17
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
за виконані роботи по реконструкції будівлі КЗ

229
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03407/08-54 Лист1582/01-17
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
за виконані роботи по реконструкції будівлі КЗ

230
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03423/08-54 Лист01-26/0477
Про фінансування поточних видатків

231
25.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03427/08-54 Лист01-26/0481
Про проект розпорядження

232
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03428/08-54 Лист1579/01-11
КУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФТИЗІАТРІЯ"
Про додаткове співфінансування на погашення 
кредиторської заборгованості по капітальним 
видаткам

233
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03429/08-54 Лист1550/01-11
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на реалізацію проекту 
"Реконструкція КЗ "Приазовський РБК по 
вул.Покровська(Леніна), 20, смт Приазовське , 
Запорізької області"

234
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03430/08-54 Лист1498/01-13
ЗГМО "ЧОРНОБИЛЬЦІ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про недопущення закриття госпітального 
відділення та відділення профпатології КП 
"Запорізька  обласна клінічна лікарня" ЗОР

235
30.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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03431/08-54 Депутатське звернення1543/01-11
ДОР ЩЕРБИНА В.В.
Про виділення коштів на реалізацію проекту 
"Берегоукріплення с.Червонодніпровка 
Запорізького району  Запорізької 
області-будівництво"

236
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03470/08-54 Лист1638/01-13
КЗ "НОВОМИКОДАЇВСЬКА ЗОШ-ІНТЕРНАТ І-ІІ 
СТУПЕНІВ" 
Про дотримання законності в діяльності Школи, 
ефективне та цільове використання ії нерухомого 
майна

237
30.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03520/08-54 Лист1576/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МЕДИЧНА АСОЦІАЦІЯ 
ЛІКАРІВ ОРГАНІЗАТОРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про додаткове фінансування на виплату заробітної 
плати 

238
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

03221/08-22 Лист69003-сл-2989-0
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

239
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

03156/08-22 Лист001-064/4700
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

240
19.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03157/08-22 Лист001-064/4771
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

241
10.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03248/08-22 Лист001-064/4855
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

242
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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03357/08-22 Лист001-064/4986
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

243
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03358/08-22 Лист001-064/4929
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

244
24.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03393/08-22 Лист001-064/5032
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

245
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

03192/08-22 ЛистВС-02/416
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

246
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03502/08-22 Лист06/13-444
Про вирішення питання щодо зняття обмежень з 
енергопостачання медичного закладу ТОВ "ЗТМК"

247
27.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03503/08-22 Лист06/13-445
Про надання допомоги у вирішенні ситуації з ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

248
27.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

03279/08-22 Лист396/11-01-03/ви
Про надання переліку організацій, що забезпечують 
роботу порту

249
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

03151/08-48 Лист23-2003
Про забезпечення друкованою продукцією

250
22.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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03171/08-29 Лист23/1823
Про Рішення Ради Національної безпеки і оборони 
України щодо тимчасового обмеження у в'їзді в 
Україну іноземних громадян

251
14.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

03167/08-40 Лист08-29/6096
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

252
19.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03160/08-21 Лист45/06
ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ"
Про Перелік наявного державного майна, що 
належать до сфери управління Запорізької ОДА та 
перебуває на балансі ПРАТ"Промавтоінвест" 
станом на 31.12.2019 року

253
03.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03179/08-22 Лист21/03/2020/1
ТОВ "ЕКОНОМ ПЛЮС"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

254
21.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03183/08-22 Лист106
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ 
СПЛАВІВ"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

255
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03222/08-22 Лист23032020/1
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

256
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03223/08-22 Лист03/23/01-2020
ФОП КОРОТЕНКО І.О.
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

257
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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03224/08-22 Лист032301
ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "СІГМА"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

258
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03226/08-22 Лист3
ТОВ "ІНТЕРАВТО ПЛЮС"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

259
22.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03236/08-22 Лист22/Ю
ТОВ "ІНТЕР-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

260
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03237/08-22 Лист26
ТОВ "АЛЬБАКОР"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

261
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03254/08-22 Лист24/03/20-1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про надання роз'яснень щодо перевезення 
пасажирів

262
24.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03255/08-22 Лист23/01
ТОВ "ТРАНС БАЛАНС"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

263
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03256/08-22 Лист23/03
ТОВ "УКРФУДКОМПАНІ"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

264
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03257/08-22 Лист23/02
ТОВ "СТК.АВАНГАРД"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

265
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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03260/08-22 Лист49
ПРАТ "ДАТАГРУП"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

266
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03270/08-22 Лист03/23/01-2020
ФОП КОРОТЕНКО І.О.
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

267
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03360/08-22 Лист299
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ 
ВИРОБІВ"
Про включення підприємства до об'єктів критичної 
інфраструктури

268
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03361/08-22 Лист58/20
ТОВ "ЧИСТИЙ СВІТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про включення підприємства до переліку об'єктів 
критичної інфраструктури

269
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03362/08-22 Лист51/20
ТОВ "ПРАЛЬНЯ ГРУП"
Про включення підприємства до об'єктів критичної 
інфраструктури

270
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03363/08-22 Лист5
ТОВ "ФЕМ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про включення підприємства до об'єктів критичної 
інфраструктури

271
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03372/08-22 Лист286
ТОВ "ПТАХОФАБРИКА "ЗАРІЧНА"
Про включення підприємства до переліку об'єктів 
критичної інфраструктури

272
23.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03373/08-22 Лист245
ТОВ "А-ЕНЕРГО"
Про включення підприємства до переліку об'єктів 
критичної інфраструктури

273
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова
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03412/08-22 Лист488
ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
"ПАЛІВЕНЕРГО"
Про надання допомоги у вирішенні ситуації з КП 
"Облводоканал" ЗОР

274
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03456/08-22 Лист47
ТОВ "ТАТІС"
Про включення підприємства до переліку об'єктів 
критичної інфраструктури

275
23.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03469/08-39 Лист42
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
"ГОДЛЕВСЬКИЙ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ"
Про підписання паспортів водних об'єктів

276
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03480/08-31 Лист30.03.
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ 
"ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ"
Про можливі порушення законодавства у сфері 
публічних закупівель з боку Токмацької районної 
ради, "КУ "Центр фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення освітніх 
закладів" та ТОВ "Атлас"

277
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03166/08-40 Лист7103ВИХ-20-21
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

278
19.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03172/08-22 Листб/н
ТОВ "ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

279
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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03184/08-22 Лист78
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ 
СПЛАВІВ"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

280
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03186/08-33 Лист03/115
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про отримання дозволу для роботи піролізного 
інсинератора

281
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03187/08-20 Лист02-0/192
КУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФТИЗІАТРІЯ"
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості

282
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03304/08-40 Лист5
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про припинення права постійного користування 
земельними лісовими ділянками

283
03.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03340/08-22 Лист7103ВИХ-20-27
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про надання перепусток для здійснення 
безаварійного постачання природного газу 
споживачам

284
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03403/08-29 Лист08-70.16/6
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ МИТНИЦІ
Про включення Зарубіна Б.О. до роботи в штабі з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

285
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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03413/08-33 Лист20
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про надання допомоги у вирішенні питання на 
укладання договору з НСЗУ 

286
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03437/08-22 Лист805
КП "ВОДОКАНАЛ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про надання роз`яснень щодо порядку погодження 
питомих витрат на 2020 рік

287
26.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03472/08-22 Лист488
ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
"ПАЛІВЕНЕРГО"
Про недопущення припинення постачання 
електричної енергії

288
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03473/08-20 Лист21/30
ГС "АСОЦІАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про заборгованість в рамках обласної програми

289
30.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03500/08-20 Лист03/191
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"ЗОР
Про виділення коштів на дофінансування Центру 
протитуберкульозної служби

290
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03521/08-20 Лист31/03/20-1
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДЕРЖАВНІЙ 
ЕКОЛОГІЧНІЙ ІНСПЕКЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про виділення коштів для забезпечення належної 
роботи 

291
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03530/08-22 Лист2186/20/02.1
КП "ВОДОКАНАЛ" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про погодження загальновиробничих питомих 
витрат палива

292
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Комітет із громадського контролю за діями влади в 
Запорізькій облдержадміністрації

03468/08-39 Лист43
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
"ГОДЛЕВСЬКИЙ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ"
Про підписання паспортів водних об'єктів

293
21.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03181/08-44 Листб/н
ГО "ЗАХИСТ ЖІНОК УКРАЇНИ"
Про надання інформації щодо створення 
ініціативної групи з підготовки установчих зборів 
Громадської ради при ОДА

294
18.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Суди

03410/08-49 Лист314/18/19/2605/2
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про цивільну справу за позовом Токмацької 
місцевої прокуратури до Лешкевич І.І.

295
20.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

03235/08-49 Лист106
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ"
Про погашення заборгованості за умовами 
договору із здійснення авторського нагляду за 
реконструкцією будівлі та забезпечення 
юридичного супроводу в суді

296
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03239/08-49 Лист111
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ"
Про сприяння у задоволенні вимог кредиторів та 
забезпечення юридичного супроводу в суді

297
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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03399/08-33 Лист1917
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про забезпечення виробами медичного 
призначення тощо

298
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03483/08-20 Лист393
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР"
Про виділення коштів на послугу із перезарядки 
гамма-терапевтичного апарату "РОКУС-М"

299
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03484/08-20 Лист390
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР"
Про виділення коштів на послугу із перезарядки 
гамма-терапевтичного апарату та збереження 
радіологічної служби

300
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

03219/08-16 Лист09-07/170
(О. Бугай) Про участь у селекторній нараді щодо 
запобігання поширенню коронавірусу 25.03.2020 
об 11-00

301
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03244/08-16 Лист09-07/172
(О. Бугай) Про надання інформації щодо 
визначення переліку закладів (ізоляторів), які 
можуть бути перепрофільовані для госпітальних 
хворих на коронавірус та контактних осіб

302
24.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03290/08-16 Лист03-01/483
Про зняття з контролю завдань

303
20.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03349/08-16 Лист9-7/181
(О. Бугай) Про зняття з контролю завдання

304
26.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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03381/08-16 Лист15/3-07/624
(С. Кулеба) Про надання інформації щодо 
вихованців закладів інституційного догляду та 
виховання дітей системи освіти

305
25.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03424/08-16 Лист09-07/198
(О. Бугай) Про взаємодію місцевих державних 
адміністрацій з Радою волонтерів при Міноборони

306
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03425/08-16 Лист09-07/197
Про проведення селекторної наради щодо 
запобігання поширенню коронавірусу 31.03.2020 о 
14-30

307
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Президент України

03291/08-02 Указ94/2020
Про визнання таким, що втратив чинність, Указу 
Президента України від 14 листопада 2017 року № 
361

308
18.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03292/08-02 Указ71/2020
Про відзначення державними нагородами України

309
06.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03341/08-02 Указ103/2020
Про внесення змін до Указу Президента України 
від 16 січня 2020 року № 13

310
23.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03389/08-02 Розпорядження213/2020-рп
Про призначення Р. Полієктова головою 
Запорізької районної державної адміністрації

311
24.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

03344/08-16 Лист15/3-07/557
Про організацію заходів із забезпечення державної 
підтримки дітей та сімей з дітьми у період 
поширення коронавірусу

312
20.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація
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03347/08-42 Лист01.1-16/0225
Про погодження звільнення Рябовол Л.Д.

313
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03348/08-42 Лист01.1-16/0226
Про погодження призначення Рябовол Л.Д.

314
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

03342/08-20 Лист0674/01-24
Про припинення роботи відділення АТ "Ощадбанк" 
на території Степногірської селищної ради

315
20.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03356/08-33 Лист01-33/0281
Про недостатність забезпечення засобами 
індивідуального захисту

316
26.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03394/08-33 Лист01-33/0281
Про недостатність забезпечення засобами 
індивідуального захисту

317
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

03526/08-26 Лист01-22/0177
Про вирішення питання забезпечення стабільним 
водопостачанням мешканців правобережної 
частини Запорізького району

318
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

03321/08-42 Лист01-01-25/0190
Про погодження призначення Мануйлової О.О.

319
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

03435/08-42 Лист01-24/176
Про продовження повноважень Мандрич С.М.

320
23.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація
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03326/08-20 Лист01-11/185
Про виділення коштів на реконструкцію споруд 
водозабору та водопроводу в с. Ганнівка

321
19.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

03225/08-31 Лист01-28/0234
Про забезпечення контролю за ціноутворенням під 
час проведення карантинних заходів

322
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03533/08-21 Лист2363/01-33
Про надання інформації щодо обліку безхазяйних 
гідротехнічних споруд

323
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

03482/08-33 Лист01-46/0213
Про потребу у засобах індивідуального захисту  із 
запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної інфекції

324
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Кам'янсько-Дніпровська райрада

03460/08-33 Лист01/95
Про вирішення питання оснащення медичними 
засобами

325
30.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Сільські та селищні ради

03159/08-30 Лист1119
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

326
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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03161/08-39 Лист02-01-23/621
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання допомоги у видаленні сухостійних та 
аварійних дерев

327
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03164/08-30 Лист1120
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

328
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03258/08-27 Лист02-01-16/174
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та Регіональних 
інтересів при розробленні Містобудівної 
документації

329
24.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03278/08-20 Лист02-24/408
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації щодо розміру 
фінансування надання соціальних послуг 
незахищеним верствам населення

330
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03396/08-27 Лист242
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

331
24.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03417/08-20 Лист01-48/1076
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
мереж водопостачання 

332
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03455/08-20 Лист96
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання щодо відновлення роботи 
відділення банку

333
30.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

03298/08-22 ЛистК-26
Про направлення звернення гр. Книжко Т.О. щодо 
ймовірної незаконної діяльності автозаправної 
станції

334
24.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

03336/08-33 Доповідна запискаб/н
Про виготовлення марлевих пов'язок для медичних 
працівників

335
16.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03478/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення додаткових коштів на 2020 рік для 
погашення кредиторської заборгованості

336
27.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03479/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл коштів обласного бюджету на 
2020 рік

337
27.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

03289/08-28 Доповідна запискаб/н
Про проведення засідання комісії з питань 
діяльності підприємств та громадських організацій 
осіб з інвалідністю

338
25.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03476/08-20 Доповідна запискаб/н
Про фінансування інших поточних видатків у 2020 
році

339
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ 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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03532/08-35 Доповідна запискаб/н
Про засідання комісії з питань обліку майнових 
об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей у 
Запорізькій області

340
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

03246/08-20 Лист04-09.1-07/2280
Про зміни до розпису державного бюджету на 2020 
рік

341
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ 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

03416/08-33 Лист5301-261/5307-0
Про забезпечення підрозділів ГУ ДСНС засобами 
біологічного захисту

342
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

03266/08-49 Листб/н
Про відзив на позовну заяву у справі № 908/483/20

343
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03252/08-46 Лист3146/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо використання 
бюджетних коштів на будівництво футбольних 
полів тощо

344
30.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03312/08-46 Лист3218/02/6-2020
Про надання роз'яснень щодо превентивних заходів 
із недопущення поширення коронавірусу на 
території області

345
25.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03333/08-46 Лист461/01/14-2020
Про забезпечення поліцейських засобами 
індивідуального захисту та паливом

346
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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03402/08-46 Лист850/01/13-2020
Про недопущення зриву заходів , пов'язаних з 
наданням медичної допомоги пацієнтам 

347
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03491/08-49 Ухвала908/483/20
Про ухвалу суду у справі 908/483/20

348
25.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

03203/08-49 Лист330/592/19/22-ц-
Про виклик до суду у справі Кулієва В.Е.

349
18.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

03285/08-33 Лист71/пр
Про забезпечення засобами індивідуального 
захисту

350
23.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03441/08-48 Лист516
Про зразки спеціальних перепусток 
військовослужбовців

351
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

03205/08-49 Рішення280/5188/19
Про рішення суду у справі ПРАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

352
12.02.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03206/08-49 Лист808/1509/16/138
Про виклик до суду у справі №808/1509/16

353
18.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03325/08-49 Ухвала280/1456/20/140
Про визнання протиправною бездіяльність за 
позовом ТОВ "Підприємство"Автосвіт" до ЗОДА 

354
20.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03513/08-49 Лист280/1456/20
Про пояснення третьої особи щодо позову та 
відзиву

355
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль
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03188/08-39 Лист2-3-6/1234-20
Про контроль рівня води

356
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03489/08-39 Лист2-2-6/1310-20
Про надання інформації щодо попередження та 
боротьби з незаконним, непідзвітним та 
нерегульованим рибальством

357
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

03259/08-46 Лист1764/43/3-2020
ЗАВОДСЬКЕ ВП ГУНП
Про надання інформації щодо викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе, 20-е

358
18.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03350/08-46 Лист37/4-4230вих-20
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо співробітництва з 
ТОВ "Укрбудремонттехнологія"

359
24.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03414/08-22 Лист8/20/54-20
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖІНСПЕКЦІЇ 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про забезпечення лікарняних закладів резервними 
джерелами 

360
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

03324/08-42 Лист39
Про скасування листа щодо здійснення 
моніторингу працевлаштування випускників

361
25.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

03207/08-49 Лист3991/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
Про копію постанови щодо відновлення 
виконавчого впровадження щодо ТОВ "Ріск"

362
19.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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03228/08-49 Лист4125/01
Про касаційну скаргу у справі ТОВ "Ріск"

363
19.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура

03150/08-46 Лист50-509вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо встановлення 
понтону дебаркадера "Павло Полуботок"

364
19.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03390/08-46 Лист34-1965вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання рішення Запорізького районного суду 
у справі № 317/2521/14-ц  щодо позову стосовно 
Натарової Л.В.

365
25.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03404/08-46 Лист31/3-2217вих-20
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА 
Про надання інформації щодо оренди земельної 
ділянки ТОВ "БАРТ-БУДСЕРВІС"

366
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03175/08-46 Лист05/1-295вих-20
Про надання інформації щодо використання 
субвенції Департаментом капітального будівництва

367
19.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03463/08-46 Лист05/.-332вих-20
Про надання інформації щодо програм з питань 
безпеки дорожнього руху

368
26.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03514/08-49 Лист34-1967вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про визнання незаконним та скасування рішення 

369
26.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03522/08-46 Лист50-605вих20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про надання інформації щодо проведеної перевірки 
Рахунковою Палатою у 2019 році Департаменту 
капітального будівництва Запорізької 
облдержадміністрації

370
31.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації
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03265/08-48 Лист08-04/1102
Про сприяння у розмноженні нормативного 
документу з питань бронювання 
військовозобов'язаних

371
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

03487/08-51 Лист34/05-669
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про національну комунікаційну мережу

372
26.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

03366/08-46 Лист0032/41/32/01-20
Про забезпечення засобами індивідуального 
захисту

373
25.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03434/08-46 Лист59/6/2-421
Про надання кандидатури Антоненко В.О. щодо 
включення до складу робочої групи

374
26.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03523/08-46 Лист59/3/2-450нт
Про надання інформації щодо гр. Рибалко О.В.

375
25.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

03243/08-38 Лист1259/02/0
Про створення страхового фонду документації

376
23.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

03466/08-22 Лист513/02/14-20
Про надання інформації щодо строків надсилання 
запитів стосовно інформації на конкурс з 
перевезення пасажирів

377
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

03277/08-29 Лист17-5029/171-1
Про направлення Методичних рекомендацій

378
24.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

03174/08-29 Лист7/9.3.2/3904-20
Про перенесення дати комплексної перевірки з 
питань цивільного захисту

379
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство резерву України

03306/08-31 Лист776/0/4-20
Про можливість здійснення стабілізаційних заходів 
в частині відпуску матеріальних цінностей 
державного резерву

380
25.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

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

03220/08-22 Лист3214/17.1.1/7-20
Про участь у відкритому обговоренні проєкту 
постанови "Про схвалення Плану розвитку системи 
розподілу ПАТ "Запоріжжяобленерго" 03.04.2020 
(м. Київ)

381
23.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03529/08-22 Лист1190/17.1.2/8-20
Про проведення засідання НКРЕКП 03.04.2020 

382
30.03.2020від

№
від 31.03.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна рада України з питань телебачення і 
радіомовлення

03415/08-38 Лист17/446
Про інформування населення щодо особливостей 
отримання цифрового ефірного телебачення в 
області

383
27.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03471/08-38 Лист17/446
Про продовження роботи call-центрів 

384
27.03.2020від

№
від 30.03.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

03405/08-33 Лист2892/5-15-20
Про надання інформації щодо запланованої 
вартості медичних послуг в проєктах договорів про 
медичне обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій

385
26.03.2020від

№
від 27.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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Рада національної безпеки і оборони України

03177/08-29 Лист777/14-04/2-20
Про надання інформації щодо наявності апаратів 
штучної вентиляції легень

386
20.03.2020від

№
від 23.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03272/08-48 Лист738/14-04/2-20
Про надання кандидатури із взаємодії з питань 
забезпечення національної безпеки

387
19.03.2020від

№
від 24.03.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03283/08-29 Лист724/14-04/2-20
Про надання інформації щодо забезпечення сталої 
роботи медичного персоналу в умовах поширення 
коронавірусу

388
18.03.2020від

№
від 25.03.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03343/08-33 Лист784/14-05/2-20
Про виконання санітарно-протиепідемічних правил 
і норм щодо поводження з медичними відходами

389
23.03.2020від

№
від 26.03.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

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