
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 13.04.20 по 17.04.20

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

03917/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент соціального захисту)
Про фінансову підтримку  ГО "Запорізьке обласне 
об'єднання сімей загиблих воїнів АТО "Родина 
козацької звитяги"

1
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04025/08-33 Доповідна запискаб/н
І.ФЕДОРОВ (Департамент економічного розвитку)
Про виконання п.5 протоколу засідання 
Регіонального антикризового штабу боротьби з 
коронавірусом від 06.04.2020 №1

2
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

03933/08-09 Депутатське звернення283д9/15-2020/2
НДУ ШТЕПА С.С.
Про надання документів наявності дозвільних 
документів для полігону ТПВ №1 у м. Запоріжжі

3
11.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04149/08-09 Депутатське звернення324
НДУ П. ЯКИМЕНКО
Про надання пропозицій до проекту Закону 
України "Про внесення змін до статті 240 
Кримінального кодексу України щодо посилення 
відповідальності за незаконний видобуток 
корисних копалин"

4
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини



№
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

03967/08-15 Лист1943.2/20/29.1
Про щорічну доповідь з питань додержання та 
захисту прав і свобод людини і громадянина в 
Україні

5
04.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04048/08-15 Лист1973.2/20/32.1
Про механізм медичного забезпечення дітей, які 
влаштовані до закладів соціального захисту

6
07.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

04022/08-39 Лист72
ГО "ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ 
"ЕКОДІЯ"
Про включення екологічних та кліматичних питань 
до обласних стратегій регіонального розвитку на 
період 2020-2027 р.р.

7
01.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04103/08-35 Лист74/20
ГС "УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЗА ПРАВА 
ДИТИНИ"
Про забезпечення прав дітей в умовах епідемії 
коронавірусу

8
10.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04104/08-33 Листб/н
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА МУКОВІСЦИДОЗ"
Про співробітництво

9
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

04133/08-41 Листб/н
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 
УРЯДУ ЧУНЦИН
Про надання допомоги медичного характеру

10
13.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

2



№
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

04164/08-40 Листб/н
ГР. ЗЛАТЬЄВ М.В.
Про надання роз'яснення щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки

11
14.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03939/08-22 Листв.о.Н-01/1036
Про заборону діяльності пунктів приймання 
металобрухту в період поширення коронавірусу

12
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03940/08-22 Лист245-юр
ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУПП"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

13
13.03.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03942/08-33 Лист70/09/04-2020
УКРАЇНСЬКО-АРАБСЬКА ДІЛОВА РАДА
Про впровадження інформаційної системи 
"МедЕйр"

14
09.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03943/08-21 Лист02-20-44
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про підтримку в розробленні Смарт Спеціалізації

15
08.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03959/08-18 Лист0562
ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ
Про звернення громадян щодо обмежень, 
пов'язаних з поширенням коронавірусу

16
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

03960/08-18 Лист0560
ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ
Про звернення громадян щодо обмежень, 
пов'язаних з поширенням коронавірусу

17
09.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

3



№
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

03986/08-31 Лист0847
ТОВ "ДЦ "УКРАЇНА" (WATSONS)
Про зняття обмеження на реалізацію господарських 
товарів

18
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03987/08-31 Лист1329-УРС/07/11
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"
Про віднесення до категорії підприємств, що 
забезпечують життєдіяльність населених пунктів 
Запорізької області

19
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03988/08-31 Лист1331/1-УРС/07/1
ТОВ "ТРАШ"
Про віднесення до категорії підприємств, що 
забезпечують життєдіяльність населених пунктів 
Запорізької області

20
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03997/08-27 Лист1/61/806-20
КП "МОРСЬКА ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНА 
СЛУЖБА"
Про відмову в наданні містобудівних умов

21
07.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04023/08-41 Лист112-3
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення навчання за Професійною 
програмою підвищення кваліфікації з питань 
місцевого економічного розвитку 20-22.05.2020

22
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04042/08-33 Лист14/04
ТОВ "ДЕ-КОМ"
Про забезпечення контролю та адміністрування 
доступу до карантинних зон

23
09.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04085/08-22 Листб/н
ТОВ "ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА"
Про співробітництво

24
15.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04126/08-39 Лист142
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про результати проведення двомісячника з 
охорони рибних живих ресурсів у 2020 році

25
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04163/08-39 Листб/н
ПРЕДСТАВНИК ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС" 
ОПОЛІНСЬКИЙ І.О.
Про надання відповіді щодо прийнятого рішення на 
отримання Дозволу на викиди забруднюючих 
речових 

26
17.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04169/08-22 Лист168
ТОВ "ШНЕЙДЕР ЕЛЕКТРІК УКРАЇНА"
Про дозвіл на поставку обладнання

27
15.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04187/08-38 Лист80/09.3.1/4216/2
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 
РАДІОЧАСТОТ"
Про налаштування фіксованого прийому 
цифрового наземного  телевізійного мовлення

28
08.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Посольства

03925/08-33 Лист61215/19-540-85
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про надання переліку спеціалізованих закладів для 
організації обсервації

29
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Релігійні організації

04158/08-37 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР СВІДКІВ 
ЄГОВИ"
Про співробітництво

30
17.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Суди

03979/08-49 Ухвала910/1674/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Агротіс"

31
02.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03984/08-33 Лист0097/20
БО "ФОНД РІНАТА АХМЕТОВА"
Про розподіл експрес-тестів на виявлення 
коронавірусу

32
03.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04100/08-21 Лист101
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про реалізацію програми "Школа організацій з 
розвитку підприємництва..."

33
14.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

03949/08-18 Лист1055-20
Про звернення громадян, що надійшли на урядову 
"гарячу лінію" протягом березня 2020 року 

34
09.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

03919/08-06 Доручення14653/6/1-20
Протокол №6 позачергового засідання Державної 
комісі з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 09.04.2020

35
09.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03920/08-06 Доручення14653/7/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати наради членів 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 10 квітня 2020

36
11.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03922/08-06 Доручення13150/1/1-20
(Д. Шмигаль) АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
Про скасування затвердженого АТ "Укрзалізниця" 
"Порядку проведення рейтинганалізу діяльності 
вантажних станцій АТ "Укрзалізниця"

37
11.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03926/08-03 Постанова263
Про внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

38
08.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

6



№
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

03927/08-03 Постанова264
Деякі питання надання державної соціальної 
допомоги 

39
08.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03930/08-06 Доручення14914/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ КАСАЙ Г.О.
Про фінансування проекту "Реконструкція 
багатопрофільного ліцею "Перспектива" 
Запорізької міської ради

40
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

03932/08-06 Лист10893/2/1-20
(Д. Шмигаль) Про недопущення передачі 
аеропорту "Запоріжжя" у концесію

41
11.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03941/08-17 Лист12508/0/2-20
(В. Федорчук) Про термінове закінчення процесу 
проведення галузевої атестації лабораторії з 
контролю якості та безпеки лікарських засобів 
Командитного товариства "ТОВ "Запорізький 
автогенний завод" і Компанія"

42
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03946/08-17 Лист12415/0/2-20
(В. Поліщук) Про концесію Запорізького аеропорту

43
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03947/08-17 Лист12465/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення Управління 
Запорізької єпархії Української Православної 
Церкви щодо організації освячення на період 
Великодніх свят

44
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03948/08-17 Лист12490/0/2-20
(В. Поліщук) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про направлення аналітичної записки "Про 
забезпечення фінансування регіонального та 
місцевого розвитку в умовах прогнозованого 
скорочення доходів державного та місцевих 
бюджетів"

45
11.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03969/08-17 Лист12555/0/2-20
(В. Федорчук) Про закупівлю лікарських засобів 
для надання медичної допомоги та знеболення

46
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03970/08-17 Лист12530/0/2-20
(В. Поліщук) ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, 
...
Про погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати працівникам КП "Облводоканал" 
ЗОР

47
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03971/08-17 Лист12548/0/2-20
(В. Федорчук) ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ 
СПІЛОК УКРАЇНИ
Про заборгованість з виплати заробітної плати на 
підприємствах житлово-комунального 
господарства

48
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04013/08-03 Постанова267
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 25 квітня 2018 р. № 410 і від 5 лютого 
2020 р. № 65 

49
08.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04021/08-17 Лист12653/0/2-20
Про участь у засіданні Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС в режимі відеоконференції 14.04.2020 о 
10-00

50
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04033/08-06 Доручення14617/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ТОРОХТІЙ Б.Г.
Про надання інформації щодо осіб, які звільнені від 
25 березня 2020 року та планується звільнити у 
поточному році

51
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації
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документа

04034/08-06 Доручення15130/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про ситуацію з лісовими пожежами

52
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04035/08-06 Доручення15085/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про звіт щодо результатів реалізації 
пілотного проекту з розвитку системи екстреної 
медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, 
Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та 
м. Києві

53
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04036/08-17 Лист12685/0/2-20
(В. Поліщук) Про виконання пункту 6 Порядку 
реалізації експериментального проекту щодо 
проведення щоквартального моніторингу та оцінки 
ефективності діяльності голів обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних 
адміністрацій

54
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04037/08-17 Лист12644/0/2-20
(В. Поліщук) Про вирішення нагальних проблем 
бюджету міста Запоріжжя

55
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04038/08-17 Лист12703/0/2-20
(В. Поліщук) Про звернення ГО "Вольтерра» з 
питань розміщення у Вільнянському районі 
каолінового кар'єру ТОВ "Біляївський 
збагачувальний комбінат"

56
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04056/08-03 Постанова272
Про внесення змін до Правил санітарної охорони 
території України

57
08.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04064/08-06 Доручення15089/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради з обговорення проблемних 
питань, які порушуються органами місцевого 
самоврядування від 09.04.2020

58
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04065/08-06 Доручення15886/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ДУБІНСЬКИЙ О.А.
Про забезпечення засобами захисту, продуктами 
харчування, предметами першої необхідності та 
соціальними виплатами найбільш незахищених 
верств населення

59
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04078/08-06 Доручення16051/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради щодо удосконалення механізму покладання 
спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку 
природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу

60
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04079/08-06 Доручення16072/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про проблемні питання створення 
резерву медичного персоналу, який може бути 
залучений до виконання заходів стабілізації 
епідемічної ситуації

61
15.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04092/08-06 Доручення15226/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ЮРЧЕНКО О.М.
Про створення робочої групи щодо розробки 
стратегічної комплексної програми по 
забезпеченню життєдіяльності в регіоні в умовах 
надзвичайної ситуації, пов'язаної із епідемією 
короновірусу

62
15.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04097/08-06 Доручення12702/85/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
11.04.2020

63
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04116/08-17 Лист13009/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради стосовно реформування 
психіатричної служби

64
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

04132/08-06 Доручення10512/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення опитування щодо 
стану кіберзахисту

65
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

04135/08-06 Доручення16311/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради членів Державної комісії з питань ТЕБ та 
НС від 15.04.2020

66
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04137/08-17 Лист13084/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення МБО "Благодійний 
фонд "СОС Дитячі Містечка" Україна щодо 
забезпечення захисту прав дітей в умовах епідемії 
коронавірусу

67
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04145/08-06 Доручення16328/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення обов’язкової 
госпіталізації осіб, які здійснюють перетин 
державного кордону, до обсерваторів

68
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04146/08-06 Доручення16334/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради від 15.04.2020 щодо 
запобігання поширенню коронавірусу

69
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04147/08-17 Лист13111/0/2-20
(В. Федорчук) Про визначення оптимальних шляхів 
вирішення проблемних питань, пов’язаних із 
створенням  непорушних запасів 
пально-мастильних матеріалів для забезпечення 
виконання заходів мобілізації в особливий період

70
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04154/08-03 Постанова278
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
застосування відображення  в електронному 
вигляді інформації, що міститься у паспорті 
громадянина України у формі картки, та 
відображення  в електронному вигляді  інформації, 
що міститься у паспорті громадянина України для 
виїзду за кордон 

71
15.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04180/08-17 Лист13198/0/2-20
(В. Поліщук) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про встановлення дорожніх карт для виділення 
владою земельних ділянок для залучення потужних 
міжнародних інвесторів

72
17.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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

04024/08-22 Лист230
АСОЦІАЦІЯ "УКРМАШБУД"
Про виробництво дезинфікувальної рамки

73
10.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

04106/08-39 Лист26/1.4-11.4.1-98
Про проведення онлайн семінару щодо здійснення 
моніторингу в галузі охорони атмосферного 
повітря (22.04.2020)

74
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

04094/08-41 Лист71/ВМКС/14-54
Про перевезення громадян України з Дубаї 
25.04.2020

75
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

04105/08-37 Лист5457/9.4
Про підтримку розвитку сфери культури

76
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04129/08-37 Лист5447/4.10.9
Про скасування звітності за наказом від 24.05.2011 
№ 356/0/16-11

77
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12



№
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

04174/08-37 Лист5536/6.11.2
Про надання інформації щодо переліків об’єктів 
культурної спадщини, які взято на державний облік 
відповідно до законодавства

78
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

03972/08-32 Лист1/11-2769
Про погодження пропозицій за напрямом 
"Придбання обладнання для спеціальних шкіл та 
навчально-реабілітаційних центрів, в яких 
навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти"

79
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03921/08-33 Лист26-05/9962/2-20
Про розвиток  регіональних 
фтізіопульмонологічних служб та проблемних 
питань фінансового забезпечення закладів

80
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04032/08-33 Лист26-02/10178/2-2
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 р. №211" з питань 
запобігання поширенню коронавірусу

81
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04041/08-33 Лист26-04/10167/2-2
Про визнання такою, що втратила чинність, 
постанови Головного державного санітарного 
лікаря України від 30.03.2020 № 5 "Щодо протидії 
поширенню коронавірусної хвороби в місцях 
торгівлі"

82
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04070/08-33 Лист9/53-20
Про виконання розпорядження від 14.04.2020 № 21 
"Про внесення змін" щодо закладів охорони 
здоров'я для госпіталізації пацієнтів з 
коронавірусною хворобою

83
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04091/08-33 Лист26-04/10253/2-2
Про надання інформації щодо діагностики 
коронавірусної хвороби

84
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

13
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04130/08-33 Лист05.1-11/10053/2-
Про погодження переліку місць обсервації для 
недопущення поширення коронавірусу

85
13.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04131/08-33 Лист№ 11/53-20
Про виконання розпорядження від 15.04.2020 № 23 
"Про внесення змін до розпорядження від 
28.03.2020 № 8" щодо забезпеченості закладів 
охорони здоров'я для боротьби з коронавірусом

86
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04138/08-33 Лист25-01/10385/2-2
Про стан побудови відділень екстреної медичної 
допомоги

87
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04152/08-33 Лист26-04/10412/2-2
Про постанову від 16.04.2020 № 10 "Щодо протидії 
поширенню коронавірусної хвороби в місцях 
торгівлі"

88
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04153/08-33 Лист26-04/10481/2-2
Про транспортування та організацію донорства

89
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04177/08-33 Лист25-04/10434/2-2
Про зняття з контролю звітування щодо 
автономізації центрів ЕМД 

90
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

03950/08-19 Лист7/36/6112-20
Про підготовку регіональних планів розвитку

91
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04026/08-39 Лист7/11.1/6215-20
Про опрацювання спільної ініціативи з 
ватиканською стороною, спрямованої на захист 
довкілля 

92
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04027/08-19 Лист7/36/6226-20
Про надання інформації щодо регіональних 
стратегій розвитку на період до 2027 року

93
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

14
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04059/08-26 Лист7/32/6296-20
Про надання інформації щодо показників з 
підготовки об'єктів житлово-комунального 
господарства до опалювального сезону 2020/21 
року

94
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04107/08-19 Лист7/36.2/6332-20
Про погодження проекту Закону України "Про 
засади державної регіональної політики..."

95
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04134/08-27 Лист7/34.4/6450-20
Про проведення узгоджувальних онлайн - нарад 
стосовно перспективних планів формування 
територій громад 17.04.2020 о 12-00

96
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

03945/08-31 Лист2601-06/24294-0
Про реалізацію фруктів та овочів закладами 
роздрібної торгівлі харчовими продуктами під час 
дії карантинних обмежень

97
11.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03951/08-28 Лист4704-06/24172-0
Про надання інформації щодо стану виконання 
територіальних програм зайнятості населення

98
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03954/08-31 Лист4601-04/24062-0
Про результати опитування експортерів щодо 
валютної ліберизації

99
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04028/08-33 Лист3501-06/23865-0
Про виконання доручення КМУ від 06.04.2020 
№41-К-007645/08 до листа гр. Кривошея В.Я. щодо 
пропозиції поділу підприємств за робочим часом на 
час карантину

100
09.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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04060/08-23 Лист2913-06/24730-0
Про надання інформації щодо підтримки 
органічного виробництва в рамках прийнятих 
програм розвитку АПК області

101
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

04072/08-33 Лист3814-05/24775-0
Про надання інформації щодо виробничих 
потужностей з виробництва засобів 
індивідуального захисту

102
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04151/08-21 Лист3903-04/25213-0
Про зняття з контролю виконання завдань з питань 
державно-приватного партнерства

103
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03931/08-28 Лист5086/0/2-20/22
Про налагодження комунікацій

104
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03956/08-28 Лист5011/0/2-20/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

105
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04003/08-28 Лист5172/0/2-20/61
Про запобігання розповсюдженню коронавірусу 
серед бездомних осіб

106
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04004/08-28 Лист5147/0/2-20/57
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
організацію надання соціальних послуг"

107
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04057/08-28 Лист5230/0/2-20/61
Про проведення селекторної наради щодо 
функціонування інформаційної платформи 
"Допомога поруч" 15.04.2020 о 15-00

108
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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04090/08-28 Лист5320/0/2-20/47
Про забезпечення засобами індивідуального 
захисту

109
15.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04102/08-28 Лист4327/0/290-20/57
Про скасування наказу Мінсоцполітики від 
23.08.2019 № 1263

110
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ 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

04117/08-28 Лист3324/05/08.4-20
Про інформування щодо випадків захворювання 
серед ветеранів війни

111
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04150/08-28 Лист22/5.2-1090-20
Про надання інформації щодо питань, пов'язаних з 
внутрішньо переміщеними особами

112
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04173/08-28 Лист22/5.2-1091-20
Про надання інформації щодо внутрішньо 
переміщених осіб, які постраждали внаслідок 
збройної агресії РФ

113
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

04055/08-20 Лист08040-10/1-6/10
Про заповнення інформації щодо стану 
фінансування соціальних виплат

114
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04071/08-20 Лист07010-05-6/1100
Про надання інформації щодо видатків освітньої 
субвенції

115
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17
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04176/08-20 Лист07010-05-6/1134
Про надання інформації щодо використання коштів 
субвенції на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

116
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

04002/08-51 Лист1/06-4-1650
Про надання інформації щодо кількості закладів 
освіти, підключених до Інтернету

117
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

04061/08-28 Лист1/06-2-1677
Про надання інформації щодо комплексної послуги 
"Малятко"

118
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04081/08-21 Лист1/04-3-1688
Про проведення інвентаризації державних послуг

119
15.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

03952/08-46 Лист3556/4.6/7-20
Про втрату актуальності подання звітної інформації

120
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04098/08-22 Лист02-1028/27-1
Про узгодження схем організації дорожнього руху

121
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04123/08-27 Лист03/03-21/01084
Про затвердження зон охорони пам'яток 
архітектури та містобудування місцевого значення 
м.Запоріжжя

122
09.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

18
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04171/08-20 Лист920/21-15
Про виділення коштів на закупівлю інсуліну

123
07.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04172/08-33 Лист663/21-29
Про кандидатуру заступника голови Госпітальної 
ради госпітального округу Запорізької області 
Мамчак Н.В.

124
10.03.2020від

№
від 17.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

04165/08-40 Лист01-1002/31-1
Про передачу земельних ділянок із державної 
власності у комунальну власність

125
09.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька міська рада

03962/08-20 Лист01.01-21/745
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Про оптимізацію використання коштів в рамках 
Надзвичайної кредитної програми відновлення 
України

126
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04015/08-40 Лист01-24/491
ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ
Про самовільне зайняття земельної ділянки ТОВ 
"Епіцентр К"

127
08.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Токмацька міська рада

04089/08-09 Депутатське звернення108
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
журналіст України" Мормель Н.А.

128
10.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

04075/08-26 Лист02-02-12/319
Про надання допомоги в реалізації проекту 
"Каналізаційні очисні споруди м.Вільнянськ"

129
13.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
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Депутати Запорізької обласної ради

03973/08-09 Депутатське звернення10
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про надання інформації щодо забезпечення 
лікарень медичним обладнанням та засобами 
захисту для боротьби з коронавірусом

130
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04039/08-09 Депутатське звернення282-20
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про надання субвенції на придбання обладнання 
для КНП "Міська лікарня №9"

131
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04073/08-09 Депутатське звернення11
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування ремонту приміщення 
Малокатеринівського фельдшерсько-акушерського 
пункту

132
15.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04140/08-09 Депутатське звернення007/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про надання інформації щодо змін у системі 
нарахування та розміру оплати медичним 
працівникам

133
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Обласна рада

03924/08-54 Лист01-26/0542
Про проведення засідання Погоджувальної ради 
депутатських фракцій 14.04.2020 о 14-00

134
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03937/08-54 Лист01-26/0540
Про фінансування поточних видатків

135
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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03957/08-54 Лист1733/01-13
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про вирішення проблеми кадрового ресурсу 
лікарів-анестезіологів

136
09.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03961/08-54 Лист1753/01-11
Про звернення медичних закладів щодо виділення 
додаткових коштів для фінансування медичних 
закладів

137
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03963/08-54 Лист1758/01-27
Про організацію проведення медичних оглядів 
громадян на стан сп'яніння

138
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03974/08-09 Депутатське звернення281-20
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про забезпечення фінансування Програми з 
підвищення рівня енергоефективності Запорізької 
області на 2016-2020 роки

139
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03999/08-54 Рішення16
Про передачу майна, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області

140
03.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04005/08-54 Лист01-26/0544
Про передачу медичним закладам залишків 
продуктів харчування в закладах освіти

141
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04006/08-54 Лист01-26/0545
Про перенесення засідання Погоджувальної ради 
депутатських фракцій

142
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04011/08-54 Лист1648/01-26
Про встановлення системи автоматичної пожежної 
сигналізації в приміщеннях облдержадміністрації

143
10.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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04029/08-54 Лист1459/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗОШ-ІНТЕРНАТ №2" ЗОР
Про виділення коштів на оплату послуг 
вогнезахисту та монтажу системи пожежної 
сигналізації

144
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04030/08-54 Лист1445/01-11
КЗ "ВЕСЕЛІВСЬКА РАЙОННА 
РІЗНОПРОФІЛЬНА ГІМНАЗІЯ"
Про виділення коштів для обладнання приміщення 
автоматичною установкою пожежної сигналізації

145
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04031/08-54 Лист1735/01-11
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на перезарядку 
гамма-терапевтичного апарату "РОКУС-М"

146
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04053/08-54 Лист01-26/0547
Про спрямування коштів на виплату заробітної 
плати працівникам КУ "Запорізька станція 
екстреної (швидкої) медичної допомоги" ЗОР

147
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04111/08-54 Лист1855/01-11
Про виділення коштів на проведення 
проєктно-вишукувальні роботи дороги Т-08-19, 
Більмак-/М-14/

148
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04112/08-54 Лист1890/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" 
ЗОР
Про виділення коштів для безперебійного та 
цілодобового функціонування підприємства

149
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04113/08-54 Лист1911/01-11
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ" ЗОР
Про виділення коштів на проєктно-кошторисну 
документацію для усунення порушення вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки закладу 

150
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04114/08-54 Лист1858/01-27
ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Про забезпечення безперешкодного пересування 
журналістів

151
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04115/08-54 Лист01-13/0478
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про вирішення питання збереження санаторію

152
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

04040/08-09 Депутатське звернення545
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
13.04.2020

153
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04110/08-09 Депутатське звернення546
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 14.04.2020

154
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04127/08-09 Депутатське звернення547
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
15.04.2020

155
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

23



№
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

03934/08-22 Лист001-006/5778
Про надання листа підтримки з розгляду питання 
на засіданні НКРЕКП  15.04.2020

156
03.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03968/08-22 Лист001-065/5752
Про надання інформації щодо підприємств 
критичної інфраструктури, до яких діє заборона 
відключення електроенергії

157
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03985/08-26 Лист001-35/5641
Про облаштування індивідуального обліку 
спожитої електричної енергії на технічні цілі

158
08.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04016/08-22 Лист001-064/5614
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

159
08.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04017/08-22 Лист001-064/5707
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

160
09.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04083/08-22 Лист001-064/5850
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

161
13.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04084/08-22 Лист001-064/5849
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

162
13.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04159/08-22 Лист001-064/6027
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

163
14.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04181/08-22 Лист001-064/6133
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

164
15.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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04182/08-22 Лист001-064/6178
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

165
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04183/08-22 Лист001-065/6142
Про припинення електропостачання споживачам 
м.Запоріжжя

166
15.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

04166/08-40 Лист11/2018794
Про надання роз'яснення щодо оформлення у 
користування земельної ділянки під об'єктами 
нерухомості

167
10.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

03991/08-43 Лист35/989
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Шиліна В.О. (та інші)

168
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04099/08-48 Лист3/33/12-996
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання аналізів суспільно-політичної 
обстановки в Запорізькій області

169
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

04096/08-44 Лист01-13/78
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про звернення Президії профспілки працівників 
охорони здоров'я та медичної спільноти з питань 
боротьби з коронавірусом

170
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

04109/08-43 Лист01.04.01.01/2225
Про нагородження Клеванова Г.І. (інші)

171
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"
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04143/08-20 Лист04/1189
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету на запобігання поширенню 
коронавірусу

172
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03964/08-22 Лист2097
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про сприяння у погашенні заборгованості за 
спожиту електроенергію КП "Готель "Україна"

173
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03981/08-40 Лист7103ВИХ-20-50
ТОВ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про орієнтовні координати земельних ділянок для 
надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

174
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03995/08-40 Лист24
ТОВ "СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС"
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

175
31.03.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03996/08-40 Лист25
ТОВ "СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС"
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

176
31.03.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03998/08-40 Лист12/07
ТОВ "ДОЛИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про укладання договору суборенди земельної 
ділянки

177
07.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04043/08-40 Лист24
ТОВ "ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПАЛІВКА"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою 

178
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п
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04044/08-40 Листб/н
ТОВ "ІНКОМЦЕНТР"
Про відновлення меж земельної ділянки 

179
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04077/08-22 Лист490
ПРАТ "АЗОВКАБЕЛЬ"
Про сприяння у скасуванні арешту з рахунку ПРАТ 
"Азовкабель"

180
13.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04082/08-22 Лист14/04
ТОВ "МОТОР ІНВЕСТ ГРУП"
Про надання звіту з комплексного обстеження 
пасажиропотоків

181
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04128/08-22 Лист16/04/20-1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про надання звіту щодо роботи автотранспорту

182
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04161/08-26 Лист1-2/22
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№88)"
Про надання роз'яснень щодо дії ліцензії з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення 

183
08.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04170/08-48 Лист195/1
ТОВ "СОЦСФЕРА"
Про усунення недоліків у сфері ведення 
військового обліку

184
10.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03918/08-22 Лист10
"ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ У СФЕРІ РИБНОЇ ГАЛУЗІ"
Про сталу роботу підприємств рибної галузі

185
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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03976/08-22 Лист06/541
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про вжиття заходів реагування щодо прискорення 
погодження кошторису Департаментом 
промисловості та розвитку інфраструктури ЗОДА

186
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03992/08-18 Лист0573
ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ
Про звернення громадян щодо обмежень, 
пов'язаних з поширенням коронавірусу

187
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

04046/08-22 Лист01-1/13639
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності на травень 2020 року

188
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04076/08-18 Лист0586
ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ
Про звернення громадян щодо обмежень, 
пов'язаних з поширенням коронавірусу

189
15.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

04087/08-26 Листб/н
ОСББ "АЗОВ"
Про вирішення конфліктної ситуації з ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

190
15.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04156/08-20 Лист01-14/359
КЗ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ХОРТИЦЬКА 
НАЦІОНАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про виділення коштів на погашення кредиторсько 
заборгованості

191
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04160/08-26 Лист1-2/21
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№88)"
Про перейменування підприємства

192
08.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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04168/08-21 Лист13/2020
СПІЛКА ЗАХИСТУ ПРИВАТНИХ 
ПІДПРИЄМЦІВ М.БЕРДЯНСЬКА
Про нарахування орендної плати орендарям 
комунального майна

193
14.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04186/08-22 Лист185
ПАТ "ІНСТИТУТ ТИТАНУ"
Про несанкціоноване відключення електричної 
енергії

194
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

КП "Автогосподарство" ЗОР

03993/08-28 Лист82
Про заборгованість за оплату праці

195
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03935/08-25 Лист09/04/20
ОБЛАСНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ПЛАНЕТА МИЛОСЕРДЯ"
Про надання пропозицій щодо благоустрою м. 
Запоріжжя

196
09.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03936/08-20 Лист57
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ
Про розподіл коштів для фінансування організацій 
ветеранів

197
27.03.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

03994/08-40 Листб/н
ДОЗ "АЗОВСЬКІ ЗОРІ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації землеустрою

198
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04008/08-25 Лист127
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про надання виконавчої документації для введення 
будівлі в експлуатацію

199
07.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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04009/08-25 Лист128
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про надання виконавчої документації для введення 
будівлі в експлуатацію

200
07.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04063/08-33 Лист626
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ " ЗОР
Про підключення апаратів штучної вентиляції 
легенів 

201
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04136/08-33 Лист2248
НКП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про фінансування на утримання госпітального 
відділення для інвалідів та ветеранів війни

202
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04142/08-20 Лист632/1
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про додаткове фінансування на заходи із 
запобігання поширенню коронавірусу

203
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Львівська ОДА

04058/08-22 Лист5/26-3184/0/2-20
Про забезпечення перевезення громадян України, 
які прибули після евакуації з інших держав

204
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Херсонська ОДА

04175/08-41 Лист21-3926/0/20/315
Про запрошення до участі в інвестиційному 
онлайн-форумі "Таврійські горизонти" 28.04.2020 о 
10-00

205
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України
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03958/08-16 Лист09-07/229
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради 
14.04.2020 о 15-00 з питань виділення коштів на 
боротьбу з коронавірусом

206
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04066/08-16 Лист44-01/1323
(Ю. Ковалів) УКРМЕТАЛУРГПРОМ
Про збереження залізничних сполучень для 
транспортування працівників 
гірничо-металургійної галузі

207
08.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04067/08-16 Лист03-01/607
(О. Дніпров) Про виконання завдань Указу 
Президента України від 12.01.2018 № 5/2018 "Про 
першочергові заходи щодо захисту прав 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа"

208
13.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04068/08-16 Лист41-01/58
(К. Тимошенко) Про висвітлення ходу будівництва 
доріг та інфраструктурних об'єктів у рамках 
проекту "Велике будівництво"

209
13.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04069/08-16 Лист04-01/1037
(С. Трофімов) Про вшанування визначних подій на 
період дії карантину, пов'язаного з коронавірусом

210
13.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04122/08-16 Лист09-07/241
(О. Бугай) Про надання пропозицій щодо 
підготовки та підвищення кваліфікації голів 
місцевих державних адміністрацій та їх заступників 
у 2021 році

211
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04188/08-16 Лист09-07/249
(О.Бугай) Про проведення селекторної наради 
17.04.2020 з виділення і використання коштів на 
запобігання виникненню та поширенню 
коронавірусної хвороби

212
17.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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04189/08-16 Лист09-07/250
(О.Бугай) Про проведення селекторної наради 
21.04.2020 з питань життєзабезпечення регіонів

213
17.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

04157/08-43 Лист01.1-16/0262
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Гузій М.Ш.

214
10.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

04074/08-42 Лист79/01-15
Про погодження звільнення Сліпченка О.І.

215
13.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

04019/08-28 Лист01-23/0187
Про заборгованість із заробітної плати в ДП 
"Запорізький центр льотної підготовки ім. 
Покришкіна"

216
06.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

04139/08-43 Лист02-39/0169
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Фатєєвій Н.М.

217
10.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

04062/08-42 Лист01-06/243
Про погодження надбавки Селевичу С.О.

218
14.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

03965/08-20 Лист01-20/0229
Про виділення додаткових коштів на оплату праці

219
19.03.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03966/08-46 Лист0673/01-40
Про надання юридичного супроводу на судовому 
засіданні

220
23.03.2020від

№
від 13.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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04020/08-23 Лист2363/01-33
Про актуальність надання інформації щодо 
безхазяйних гідротехнічних споруд

221
30.03.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

04018/08-33 Лист01.1-14/193
Про забезпечення медичними засобами та 
доплатою медикам в лікарнях Василівського 
району

222
07.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Сільські та селищні ради

03944/08-20 Лист07-05/0736
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про надання інформації для проведення 
нормативно-грошової оцінки населених пунктів

223
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04101/08-43 Лист01-69/264
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Осипенка М.Т. та Горобця Г.П.

224
14.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки

04010/08-28 Доповідна запискаб/н
Про надання інформації щодо стану заборгованості 
із заробітної плати у Класичному приватному 
університеті

225
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

04007/08-42 Лист105/03-17
Про погодження спеціальних програм підвищення 
кваліфікації

226
10.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області
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03982/08-20 Лист04-09.1-07/2932
Про зміни до розпису державного бюджету на 2020 
рік

227
13.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ 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

04086/08-43 Лист5301-494/5305
Про нагородження Матвієнка О.В., Пандяка М.А.

228
09.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03928/08-46 Лист3865/6-2020
Про надання інформації щодо Коноваленка В.Я. та 
Педь Г.Є.

229
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03929/08-46 Лист3866/6-2020
Про надання інформації щодо освіти Коноваленка 
В.Я. та Педь Г.Є.

230
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03990/08-46 Лист455/04/08-2020
Про вжиття заходів щодо недопущення поширення 
коронавірусу

231
06.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04045/08-46 Лист612/30/-2020
Про надання інформації щодо регіональної комісії 
з питань ТЕБ та НС Запорізької області

232
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04050/08-46 Лист3940/6-2020
Про надання інформації щодо оплати коштів ТОВ 
"Мультипоінт" за виконані роботи

233
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04051/08-46 Лист3971/6-2020
Про надання копій документів щодо виконання 
робіт ТОВ "ЄСС ПЛЮС"

234
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04052/08-46 Лист3991/6-2020
Про надання копії висновку ЗВ ДП "Державний 
науково-дослідний інститут будівельних 
конструкцій"

235
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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04108/08-46 Лист1008/01/13-2020
Про вирішення питання забезпечення особового 
складу засобами індивідуального захисту

236
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

04184/08-42 Лист0800-0604-6/133
КОММУНАРСЬКИЙ ВІДДІЛ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про списки осіб, які в 2 кв. досягають віку 60 років

237
03.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03980/08-49 Ухвала908/55/17
УХВАЛА суду по справі ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

238
06.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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

03938/08-43 Лист34-р
Про присвоєння почесного звання Кушніренку А.В.

239
27.02.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

03977/08-49 Лист280/5979/19/163
Про рішення суду по справі ТОВ "Феникс-Авто"

240
08.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03978/08-49 Лист280/6524/19/163
Про копію ухвали суду по справі Гордієнка В.В. та 
виклик до суду на 20.05.2020

241
08.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04120/08-49 Лист280/5364/19/167
Про копію ухвали суду у справі ТОВ "Автопростір 
Запоріжжя"

242
10.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

04162/08-39 Лист2-3-6/1490-20
Про контроль рівня води 

243
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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04047/08-46 Лист2958/90-2020
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо включення ТОВ 
"Технософт Компані ЛТД" до переліку 
підприємств, які отримали акт обстеження 
приймального пункту металобрухту

244
11.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04080/08-46 Лист2233/60-6/2020
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Скоблікова В.В.

245
15.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04088/08-46 Лист3145/74-2020
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про перевірку укладення договорів оренди землі 
між Вільнянською РДА та ТОВ "Біляївський 
збагачувальний комбінат"

246
13.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04141/08-46 Лист3706/46/-/04/202
ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо зняття з квартирного 
обліку родини Сергієнка В.П.

247
13.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04178/08-32 Лист03-23/202
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про проєкт постанови КМУ "Про внесення змін до 
деяких постанов КМУ щодо ліцензування освітньої 
діяльності"

248
17.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

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

04118/08-49 Лист8220
Про постанову щодо відкладення проведення 
виконавчих дій у справі Димова В.В.

249
09.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04119/08-49 Лист8216
Про постанову щодо відкладення проведення 
виконавчих дій у справі Димової О.В.

250
09.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура
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04144/08-46 Лист36-3399вих-20
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо погодження проекту 
землеустрою Запорізькому НДЕКЦ МВС України

251
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04001/08-46 Лист08-82вих-20
Про надання інформації щодо фактів вчинення 
насильницьких злочинів стосовно дітей

252
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04049/08-46 Лист19-р
Про звернення ТОВ СП "Нібулон" щодо організації 
автомобільного руху

253
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04093/08-46 Листб/н
Про участь у відеоконференції з питань протидії 
правопорушенням у сфері запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби 16.04.2020 о 10-00 

254
15.04.2020від

№
від 15.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04121/08-49 Лист05/2-1769-20
Про відповідь на відзив у справі №908/483/20

255
13.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04179/08-46 Лист05/4-1770-19
Про вирішення питань щодо впровадження судових 
рішень у справах Димової О.В та Димова В.В

256
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

04124/08-22 Лист22/673
Про участь у нараді з питань будівництва 
автотранспортної магістралі через річку Дніпро 
17.04.2020 о 10-00

257
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

03989/08-43 Лист6893/41/32/02-20
Про нагородження Гречко Т.А. (та інші)

258
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03975/08-46 Лист59/3/4-479нт
Про надання інформації стосовно Дударова Б.У.

259
03.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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03983/08-46 Лист59/6/1-537нт
Про спільний наказ "Про створення мобільних груп 
з перевірки стану забезпечення медичних закладів 
ресурсами для боротьби з COVID-19"

260
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

04185/08-42 Лист40-501-10/2884-
Про розгляд питання щодо переведення Арестенко 
О.В. та Дужнової К.В. до структурних підрозділів 
ОДА

261
10.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

03953/08-29 Лист17-5916/171-2
Про відкликання деяких листів МНС України від 
09.09.2003 №03-10440/32 та від 24.03.2008 
№2482/08-35

262
10.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

04155/08-22 Лист2280/1/5.2-6-479
Про погодження переліку в рамках митного 
експерименту

263
16.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

04148/08-42 Лист10-28/2341-20
Про погодження призначення Костюка Д.В.

264
16.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

03923/08-22 Лист4034/17.1.1/7-20
Про участь у відкритих слуханнях щодо схвалення 
плану розвитку системи розподілу ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" 15.04.2020 о 10-00

265
09.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04000/08-22 Лист4036/17.1.1/7-20
Про проведення засідання 15.04.2020

266
09.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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04125/08-22 Лист335/20.2/6-20
Про засідання у формі відкритого слухання з 
питань Інвестиційної програми ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" 22.04.2020

267
15.04.2020від

№
від 16.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

04014/08-47 Лист22-04/13292/20
Про надання інформації щодо утворення 
уповноважених підрозділів з питань запобігання та 
виявлення корупції

268
10.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

04054/08-42 Лист37/08.02/22-20
Про надання пропозицій щодо підготовки та 
підвищення кваліфікації голів місцевих державних 
адміністрацій та їх заступників у 2021 році

269
14.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

04167/08-48 Лист985/14-04/2-20
Про припинення надання інформації щодо фактів 
захворювання на коронавірус

270
13.04.2020від

№
від 17.04.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

04012/08-37 Лист1038/09.6-07-20
Про інформаційні матеріали до річниці аварії на 
ЧАЕС (26 квітня)

271
13.04.2020від

№
від 14.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Фонд державного майна України

03955/08-21 Лист10-62-7184
Про перелік нерухомого державного майна

272
09.04.2020від

№
від 13.04.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

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