
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 21.04.20 по 24.04.20

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

04268/08-33 Доповідна запискаб/н
І.ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров`я)
Про управління закладами охорони здоров'я на 
період карантину

1
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04269/08-42 Доповідна запискаб/н
І.ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров`я)
Про покладання обов'язків Директора 
департаменту на Воловик М.В.

2
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04310/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ДЗЯТКІВСЬКИЙ
Про преміювання В. Мороко, Н. Власової, В. 
Захарчука

3
23.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04367/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО
Про преміювання В. Литвиненка та В. Яроша у 
квітні 2020 року

4
24.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04368/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО
Про встановлення надбавки В. Литвиненку та В. 
Ярошу за квітень 2020 року

5
24.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України



№
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

04312/08-09 Депутатське звернення267д9/15-2020/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, 
ДЕОКУПАЦІЇ...
Про надання інформації щодо національних 
меншин

6
23.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04358/08-09 Лист04-23/11-563
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ ...
Про вирішення питання щодо призначення 
позачергових виборів в Наталівській сільській раді

7
17.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

04363/08-09 Депутатське звернення267д9/15-2020/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, 
ДЕОКУПАЦІЇ...
Про надання інформації щодо національних 
меншин

8
24.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Народні депутати України

04205/08-09 Депутатське звернення283д9/15-2020/3
НДУ ШТЕПА С.С.
Про забезпечення лікарським засобом за бюджетні 
кошти гр. Романько Д.С.

9
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04224/08-09 Депутатське звернення01/106
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про звернення Новомиколаївської сільради щодо 
виділення коштів на реконструкцію 
водопостачання в с.Новомиколаївка та с.Кураши 
Токмацького району

10
13.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

04196/08-48 Лист1314/13/1/58
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1314
Про організацію виконання завдань територіальної 
оборони

11
13.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

04197/08-48 Лист1314/13/1/54
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1314
Про організацію листування з оборонних та 
мобілізаційних питань

12
13.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

04366/08-43 Лист1515
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Кочеткова Є.В. (та інші)

13
24.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

04273/08-44 Листб/н
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про вимоги учасників автопробігу "За збереження 
малого бізнесу"

14
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

04322/08-39 Лист04/21/20
ГО "ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ"
Про протизаконні розкопки закритого полігону 
твердих побутових відходів №2 в с.Нове Запоріжжя

15
21.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04336/08-33 Лист50/23/04
ГС "ОРФАННІ ЗАХВОРЮВАННЯ УКРАЇНИ"
Про лікування орфанних хворих

16
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Інші кореспонденти

04226/08-33 Лист13/04/20-12
ТОВ "ІНЖЕНІРІНГ-АНАЛІТИКА"
Про виробництво тепловізійних систем

17
13.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04237/08-49 Листб/н
ІХНО І.С.
Про заперечення позивача у справі 335/11295/19

18
21.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04320/08-33 Лист01/04-32
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПОРТЕРІВ І ІМПОРТЕРІВ 
"ЗЕД"
Про постачання тестів для діагностики 
коронавірусу

19
21.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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04324/08-26 Лист352
ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2020 рік

20
17.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04338/08-33 Лист195
ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" 
Про співробітництво

21
22.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04348/08-40 Листб/н
СОКОЛОВ Д.В.
Про вирішення питання укладення договору 
користування на умовах оренди частини 
ставка-охолоджувача Запорізької АЕС

22
24.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Суди

04194/08-49 Ухвала908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про відкриття провадження у справі за позовом 
ТОВ "Вибір"

23
01.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04236/08-49 Лист280/1456/20
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повістку до суду у справі за позовом ТОВ 
"Підприємство Автосвіт"

24
13.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04238/08-49 Ухвала340/698/20
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про ухвалу суду за позовом Гордієнко В.В.

25
16.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04241/08-49 Ухвала908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "Вибір"

26
13.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04317/08-49 Лист808/3563/16
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду на 14.05.2020 по справі Іванова 
А.В.

27
16.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

Фонди

04337/08-43 Лист16
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БАЖАННЯ"
Про пропозиції щодо нагородження Знаком 
народної пошани - медаллю "За самовіддану працю 
в боротьбі з пандемією"

28
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

04201/08-06 Доручення16567/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради членів Державної комісії з питань ТЕБ та 
НС від 17.04.2020

29
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04216/08-06 Доручення14509/2/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
фактичних витрат на оплату праці держслужбовців

30
21.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04234/08-17 Лист13306/0/2-20
(О. Ярема) Про заповнення онлайн-таблиць

31
21.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04245/08-06 Доручення16326/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до Закону України 
"Про захист населення від інфекційних хвороб" 
щодо запобігання поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)"

32
21.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04251/08-17 Лист13385/0/2-20
(С. Дехтяренко) ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПМГУ "ЗАЛК"
Про ситуацію, що склалася в АТ "Запорізький 
виробничий алюмінієвий комбінат" стосовно 
недотримання трудового та пенсійного 
законодавства

33
21.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04252/08-17 Лист13383/0/2-20
(С. Дехтяренко) АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про дезінфекцію банківських пристроїв 
самообслуговування в період карантину

34
21.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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04257/08-17 Лист13432/0/2-20
(В. Федорчук) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ СБУ
Про протидію поширення коронавірусу в Україні

35
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04261/08-17 Лист13406/0/2-20
(Д. Шмигаль) НДУ КРЕЙДЕНКО В.В.
Про готовність міста Мелітополя до виникнення і 
поширення  короновірусної хвороби

36
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04276/08-06 Доручення16945/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради членів Державної комісії з питань ТЕБ та 
НС від 21.04.2020 щодо заборони відвідування 
кладовищ

37
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04278/08-03 Постанова287
Про розвиток соціальних сервісів для деяких 
соціальних груп населення

38
08.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04283/08-06 Доручення7509/7/1-19
(О. Резніков) Про стан функціонування державного 
внутрішнього фінансового контролю

39
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04284/08-17 Лист13466/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про надання інформації щодо 
тендерів на підключення шкіл до Інтернету

40
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

04285/08-06 Доручення11975/2/1-20
(О. Резніков) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради 
щодо забезпечення лікарськими засобами та 
медичними виробами, які закуповуються за 
рахунок коштів державного бюджету, за період 
2018-2019 років

41
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Охорона здоров'я 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

04286/08-06 Доручення16555/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати аналізу річного звіту 
про виконання Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2019 рік"

42
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04296/08-17 Лист13504/0/2-20
(В. Федорчук) НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про пропозицію щодо створення військового 
учбового закладу

43
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

04299/08-17 Лист13530/0/2-20
(О. Ярема) Про виконання доручення КМУ до 
звернення НДУ Касай Г.О. щодо фінансування 
проекту "Реконструкція багатопрофільного ліцею 
"Перспектива" Запорізької міської ради

44
22.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04315/08-06 Доручення16242/1/1-20
(В. Пристайко) Про результати аудиту 
ефективності використання коштів державного 
бюджету, виділених Міністерству культури 
України на збереження історико-культурної та 
архітектурної спадщини в національних і 
державних заповідниках...

45
23.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04331/08-03 Постанова290
Деякі питання призначення на посади державної 
служби на період дії карантину, установленого з 
метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

46
22.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04350/08-06 Доручення16583/1/1-20
(О. Резніков) НДУ ШТЕПА С.С.
Про надання інформації щодо екологічної ситуації, 
яка склалася в місті Запоріжжі станом на 17 квітня 
2020 року

47
24.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04351/08-03 Постанова291
Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України

48
22.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04353/08-06 Доручення16579/1/1-20
(О. Резніков) НДУ ШТЕПА С.С.
Про безвідповідальне ставлення в.о. міністра 
енергетики та захисту довкілля Шубіна В. та т.в.о. 
голови Державної екологічної інспекції Фірсова Є. 
до виконання посадових обов’язків під час 
розгляду депутатського звернення

49
24.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04364/08-06 Доручення16567/48/1-20
(Д. Шмигаль) Про вирішення фінансового 
забезпечення харчування працівників лікарень

50
24.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

04246/08-39 Лист26/1.9-14.3-1011
Про спеціальне використання водних біоресурсів у 
межах територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду

51
21.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04333/08-22 Лист26/1.9-17.2.1-10
Про розгляд листа Вільнянської районної ради до 
звернення ГО "Вольтерра" з питань розміщення у 
Вільнянському районі каолінового кар'єру ТОВ 
"Біляївський збагачувальний комбінат"

52
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

04250/08-37 Лист660/14-840-1317
Про заходи із вшанування трагічних подій в 
Османській імперії 24 квітня 1915 року стосовно 
вірмен

53
21.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

04262/08-28 Лист5591/12.3
Про відзначення Дня охорони праці 28.04.2020

54
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

8



№
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

04264/08-34 Лист460/14
Про моніторинг реалізації політики 
національно-патріотичного виховання 

55
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04298/08-19 Лист485/11
Про проєкти, які реалізуються за рахунок коштів 
ДФРР

56
22.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04359/08-37 Лист5705/9.3
Про заповнення електронних анкет (паспортів) 
об'єктів, зо надають публічні сервіси та послуги у 
сфері культури

57
24.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04254/08-35 Лист1/9-215
Про проведення селекторної наради з питань 
забезпечення прав дітей на освіту та соціальний 
захист 23.04.2020 о 11-00

58
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04344/08-32 Лист1/9-218
Про погодження пропозицій

59
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04200/08-33 Лист05.1-11/10604/2-
Про проведення селекторної наради з питань 
проблем сфери охорони здоров'я 21.04.2020

60
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04203/08-33 Лист26-04/10120/2-2
Про проведення вебінарів з питань вакцинації під 
час пандемії коронавірусу 23-04.04.2020 та 
27.04.2020

61
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04259/08-33 Лист26-04/10733/2-2
Про постанову від 21.04.2020 № 11 "Щодо протидії 
поширенню коронавірусної хвороби в поминальні 
дні" 

62
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

9



№
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

04277/08-33 Лист05.1-10/108096/2
Про рекомендації МОЗ з метою протидії 
подальшого поширення коронавірусу

63
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04365/08-33 Лист21-13/11026/2-2
Про проблемні питання створення резерву 
медичного персоналу, який може бути залучений 
до виконання заходів стабілізації епідемічної 
ситуації

64
24.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

04232/08-41 Лист7/12/6601-20
Про надання кандидатур та пропозицій до 2-го 
засідання Робочої групи з питань транскордонного 
та міжрегіонального співробітництва 
(травень-червень 2020 року, м. Гродно (Республіка 
Білорусь)

65
21.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04255/08-41 Лист7/12/6638-20
Про підготовку до Третього форуму регіонів 
України та Білорусі (01-02.10.2020, м.Гродно, 
Республіка Білорусь)

66
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04274/08-33 Лист7/19.1/6652-20
Про стан виконання завдань щодо запобігання 
поширенню коронавірусу

67
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04297/08-19 Лист7/19.4/6674-20
Про надання переліків ДФРР

68
22.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04349/08-25 Лист7/19.2/6803-20
Про надання інформації щодо реалізації проектів 
будівництва у 2020 році

69
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10



№
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

04355/08-19 Лист7/34.3/6776-20
Про оголошення конкурсів: "Кращі практики 
місцевого самоврядування", "Всеукраїнський 
конкурс журналістських робіт", "Реформування 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади"

70
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

04202/08-28 Лист4704-01/25476-0
Про підготовку та залучення безробітних до 
реалізації інфраструктурних проектів

71
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04256/08-23 Лист3813-05/25845-0
Про потребу у придбанні сільськогосподарської 
техніки

72
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04311/08-41 Лист3905-04/26198-0
Про надання інформації щодо зареєстрованих 
договорів (контрактів) про спільну інвестиційну 
діяльність

73
23.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04334/08-20 Лист3502-06/26135-0
Про роз’яснення щодо окремих норм Закону 
України "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 
13.04.2020 № 553-IX

74
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04208/08-28 Лист5531/0/2-20/19
Про впровадження сучасних інформаційних 
технологій для надання адміністративних послуг 
соціального характеру (E-SOCIAL)

75
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04244/08-35 Лист5575/0/2-20/29
Про посилення контролю щодо дітей, які 
перебувають в складних життєвих обставинах

76
21.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
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

04260/08-35 Лист5639/0/2-20/49
Про проведення круглого столу з підведення 
підсумків виконання Національного плану дій 
"Жінки, мир, безпека" 28.04.2020 о 14-00

77
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04266/08-35 Лист5614/0/2-20/57
Про рекомендації щодо соціального захисту 
дитини, батьки якої захворіли на COVID-19, 
дитини, життю або здоров`ю якої загрожує 
небезпека, під час карантину

78
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04267/08-34 Лист5600/0/2-20/57
Про проєкт ГО "Трафік Челлендж" щодо співпраці 
в питаннях стратегії агітаційної та 
просвітньо-виховної роботи

79
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04354/08-51 Лист5779/0/2-20/19
Про опитувальник щодо стану кіберзахисту

80
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ 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

04332/08-28 Лист3477/04/09.2-20
Про всеукраїнську акцію "Подякуй ветерану"

81
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04356/08-28 Лист3479/05/11.2-20
Про надання інформації щодо ветеранів війни та 
членів їх сімей

82
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

04210/08-20 Лист33030-07-5/1123
Про результати діяльності підрозділів 
внутрішнього аудиту за 2019 рік

83
16.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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04211/08-20 Лист05110-14-6/1153
Про зміни до Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2020 рік"

84
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04263/08-42 Лист08040-10/2-2/11
Про надання інформації щодо чисельності і 
видатків на оплату праці працівників державних 
органів

85
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04275/08-20 Лист08020-08/2-2/11
Про надання інформації щодо дебіторської та 
кредиторської заборгованості

86
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

04335/08-51 Лист1/06-6-1817
Про національну онлайн-платформу з цифрової 
грамотності "Дія. Цифрова освіта"

87
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

04352/08-20 Лист01/03-28/01175
Про виділення додаткового фінансування на 
боротьбу із коронавірусом

88
24.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

04249/08-20 Лист964/21-15
Про виділення коштів на забезпечення медичним 
устаткуванням КП "Токмацька багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування"

89
10.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

13
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04270/08-22 Лист01-1055/44-1
Про надання дозволу працівникам закладів освіти 
на проїзд в міському громадському транспорті 

90
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Енергодарська міська рада

04221/08-33 Лист01-01-30/1631
Про сприяння у відкритті підстанції КНП "ТМО 
"ОЦЕМД та МК" ЗОР у м.Енергодарі

91
15.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Запорізька міська рада

04220/08-31 Лист01/03-25/01117
Про припинення роботи оптової площадки по 
реалізації овочевої продукції

92
15.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

04316/08-30 Лист05/21-433
Про пропозицію щодо утворення 
Дніпрорудненської ОТГ

93
22.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Пологівська міська рада

04199/08-26 Лист1373/02.1-15
Про перелік першочергових робіт з реконструкції 
каналізаційних очисних споруд м.Пологи

94
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04190/08-09 Депутатське звернення17/04/20-1МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації щодо  тестів для 
діагностики коронавірусу

95
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

04204/08-54 Лист01-26/0563
Про надання інформації щодо виконання 
протоколу від 06.04.2020 № 1 з питань протидії 
коронавірусу

96
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04258/08-54 Лист01-26/0567
Про надання інформації щодо закладів загальної 
середньої освіти

97
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

04301/08-54 Лист1889/01-27
Про усунення недоліків під час влаштування дітей 
до Терпіннівської спеціальної школи-інтернату

98
22.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04302/08-54 Лист1976/01-11
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
за отримані товари та послуги

99
22.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04303/08-54 Лист1940/01-11
Про виділення коштів на реалізацію проєкту 
"Каналізаційні очисні споруди м.Вільнянськ"

100
22.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04304/08-54 Лист1963/01-11
ДОР ФУКС Г.Г.
Про виділення коштів для КНП "Обласна 
інфекційна лікарня" ЗОР

101
22.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04305/08-54 Лист1798/01-13
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ 
ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ" ЗОР
Про виділення коштів на оплату праці фахівцям КУ

102
22.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04306/08-54 Лист1880/01-11
КНП "ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗОР
Про виділення коштів на реконструкцію та 
капремонт нерухомого майна КУ

103
22.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04307/08-54 Лист1863/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів для надання медичних 
послуг 

104
22.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04360/08-54 Лист1605/01-11
КП "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА" ЗОР
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості КП

105
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04361/08-54 Лист19660/01-11
КП "УНІВЕРС" 
Про виділення коштів на фінансову підтримку при 
ліквідації КП "Автогосподарство"

106
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04362/08-54 Лист1987/01-27
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 1314
Про сприяння в організації та виконанні завдань 
територіальної оборони в області

107
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

04233/08-09 Депутатське звернення548
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
21.04.2020

108
21.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

04291/08-22 Лист001-064/62910
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

109
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04346/08-22 Лист001-064/6411
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

110
22.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"
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04279/08-43 Лист38/08
Про нагородження Кравченка П.О. (інші)

111
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

04213/08-22 ЛистВС/02-550
Про вирішення питання щодо не відключення 
підприємства від електроенергії

112
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04223/08-22 Лист2157
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про надання послуг електропостачання за вільними 
цінами

113
14.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04300/08-40 Листб/н
ТОВ "КАПІТАЛІНВЕСТ-ПЛЮС"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

114
22.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04325/08-20 Лист171
КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ" ЗОР
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 
працівникам КНП

115
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04328/08-22 Лист06/594
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання звіту керівника ДП про виконання 
показників підприємства

116
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04329/08-22 Лист06/595
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про погодження змін та доповнень №4 до 
колективного договору

117
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

17
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Джерело  інформації 
(адресат)
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04330/08-20 Лист03/480
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на модернізацію системи 
газопостачання котельні з заміною ШГРП

118
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04198/08-33 Лист33/20
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про проведення процедури гемодіалізу пацієнтам, 
інфікованим коронавірусом

119
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

04323/08-20 Лист2094
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про стабілізацію фінансового плану підприємства

120
22.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Суди

04242/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі Міщенко Е.О., 
Моісеєв С.В., Фурдуй Ю.Г.

121
14.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

04219/08-40 Листб/н
ДОЗ "АЗОВСЬКІ ЗОРІ"
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою

122
21.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04253/08-33 Лист510
КНП "ТМО "БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ 
ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА 
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Про отримання листів непрацездатності

123
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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04321/08-20 Лист303
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР №1" ЗОР
Про фінансування на оплату робіт з реставрації 
даху та приміщень горища

124
21.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

04095/08-16 Лист09-07/240
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради з 
питань запобігання поширенню коронавірусу 
16.04.2020 о 12-30

125
15.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04271/08-16 Лист43-01/424
(Ю.Костюк) ЗОГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
ФЕДЕРАЦІЯ ГРЕКО-РИМСЬКОЇ БОРОТЬБИ"
Про недопущення скасування КП "Запорізький 
обласний лікувально-фізкультурний диспансер"

126
16.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04287/08-16 Лист04-01/1052
(С. Трофімов) Про вшанування 34-х роковин 
Чорнобильської катастрофи 26.04.2020

127
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04309/08-16 Лист09-07/262
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради з 
питань протидії поширенню коронавірусу 
23.04.2020 о 13-00

128
22.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04343/08-16 Лист46-01/211
(А. Ковленко) Про припинення надання інформації 
щодо забезпечення продуктами харчування 
військових частин

129
21.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Президент України

04340/08-02 Розпорядження294/2020-рп
Про призначення О.Шевченко головою Токмацької 
районної державної адміністрації Запорізької 
області

130
21.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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04341/08-02 Розпорядження293/2020-рп
Про призначення Ю.Симоненко головою 
Більмацької районної державної адміністрації 
Запорізької області

131
21.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

04357/08-43 Лист01-39/0387
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Павлухіній Т.Г.

132
22.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

04289/08-42 Лист01-18/0224
Про погодження продовження повноважень 
Чудеснової С.І.

133
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04290/08-42 Лист01-18/0225
Про погодження продовження повноважень Рогач 
Т.І.

134
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

04225/08-42 Лист01-33/090
Про погодження призначення Мироєдової О.П.

135
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

04288/08-42 Лист13-29/0148
Про погодження звільнення Шевченко О.В.

136
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04327/08-21 Лист11-29/0152
Про надання дозволу на передачу майна

137
23.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

20



№
з/п

Джерело  інформації 
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04272/08-20 Лист450
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Про додаткову угоду №1 на придбання обладнання 
та інвентарю для КЗ "УСПІХ"

138
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04319/08-33 Лист16-04/0376
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про заходи з протидії поширенню коронавірусу

139
23.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04326/08-27 Лист02-01-47/282
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів

140
22.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління ветеринарної медицини в Запорізькій 
області

04282/08-29 Лист5301-605/5307
Про результати спільної перевірки

141
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

04227/08-20 Лист07.2-08/3104
Про повідомлення щодо здійснення безспірного 
списання коштів на професійну правничу допомогу

142
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04228/08-20 Лист07.2-08/3106
Про повідомлення щодо здійснення безспірного 
списання коштів на судовий збір

143
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04308/08-20 Лист07.2-08/3130
Про повідомлення щодо здійснення безспірного 
списання коштів на професійну правничу допомогу

144
21.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області
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04215/08-46 Лист3986/06-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації стосовно Педь Г.Є. та 
Коноваленка В.Я.

145
21.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04292/08-46 Лист493/04/08-2020
Про вжиття заходів з недопущення поширенню 
коронавірусу

146
14.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04293/08-46 Лист508/01/08-2020
Про виконання Плану заходів із протидії 
злочинності та профілактики правопорушень

147
10.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04339/08-46 Лист1026/01/13-2020
Про стан протидії правопорушенням, злочинності 
та корупції...

148
16.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

04192/08-49 Ухвала908/1724/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Анхель Альянс"

149
13.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04193/08-49 Ухвала908/1727/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Анхель Альянс"

150
13.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04240/08-49 Ухвала908/483/20
Про ухвалу суду у справі за позовом прокуратури 
до відповідача Олександрівської с/р

151
15.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04318/08-49 Ухвала25/21/07
УХВАЛА суду по справі ВАТ "Мелітопольський 
завод "Автокольорлит"

152
14.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

04212/08-39 Лист1542/101
Про радіаційно-аварійну ситуацію

153
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04229/08-39 Лист78/0/3-20/
Про утилізацію медичних відходів

154
09.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

04214/08-42 Лист01-08/551
Про погодження призначення Костюка Д.В.

155
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

04195/08-49 Лист22ц/807/1610/20
Про копі. ухвали суду у справі Лешкевич І.І.

156
13.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

04345/08-48 Лист96/пр
Про надання розпорядження на відновлення роботи 
медичних комісій районних (міських) військових 
комісаріатів Запорізької області після закінчення 
карантинних заходів 

157
22.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

04235/08-49 Лист280/2404/20/172
Про копію ували суду у справі за позовом ТОВ 
"ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"

158
15.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04239/08-49 Лист808/7863/14/171
Про копію ухвали суду щодо поновлення 
провадження у справі Ярмощука М.А.

159
14.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04243/08-49 Ухвала280/2404/20
Про відкриття впровадження в справі за позовом 
ТОВ "ЗАПОРІЖГРАДТРАНС-1"

160
13.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04191/08-46 Лист2330/72/7-2020
НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо проведення операції 
"Урожай-2016"

161
10.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04248/08-48 Лист101/724
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про несення служби на санітарних постах

162
21.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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04294/08-46 Лист16490
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про надання інформації щодо повернення 
земельних ділянок гр. Чередниченко І.А., 
Малихіною Т.М., Араповою В.Д. та Ітунгулом В.Ф.

163
15.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

04231/08-46 Лист08-67/2112
Про результати проведення щомісячних перевірок 
додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів

164
13.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

04281/08-46 Лист33-112-2542вих2
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №1
Про надання переліку діючих договорів оренди 
нерухомого майна навчальних закладів

165
17.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04347/08-46 Лист37/4-5598вих20
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання копій документів по 
взаємовідносинам з ТОВ 
"Укрбудремонттехнологія"

166
24.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

04206/08-40 Лист08-05/1414
Про затвердження проекту землеустрою та 
передачу в постійне користування земельної 
ділянки

167
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04207/08-40 Лист08-05/1413
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

168
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04230/08-46 Лист59/3/2-517нт
Про надання інформації стосовно Кузьміна М.І. та 
Сімонова Є.В.

169
10.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

04217/08-48 Лист0.22-4164/0/6-20
Про повторне погодження проєкту постанови КМУ 
"Про внесення змін до деяких постанов КМУ з 
питань прикордонного режиму"

170
16.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

04222/08-42 Лист40-501-10/2909-
Про розгляд питання щодо переведення Яланської 
Ю.П. до структурних підрозділів ОДА

171
13.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

04265/08-22 Лист631/03/14-20
Про звіт територіальних органів Укртрансбезпеки 
за період введення карантину

172
21.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04295/08-22 Лист2175/02/15-20
Про скаргу Синенка М. на нерегулярне здійснення 
рейсів маршрутного таксі сполученням м. 
Мелітополь-с.Надеждине

173
05.03.2020від

№
від 22.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04280/08-29 Лист03-6348/172-1
Про надання інформації щодо проведеної роботи з 
питань організації протидії пожежам в природних 
екосистемах

174
22.04.2020від

№
від 22.04.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань праці

04209/08-28 Лист2716/1/3.4-20
Про відзначення у 2020 році Дня охорони праці (28 
квітня)

175
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

04218/08-39 Лист2-6.2-6/2326-20
Про надання кандидатур для включення до складу 
комісії з резерву лімітів або прогнозів допустимого 
лову водних біоресурсів

176
17.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

04247/08-22 Лист4202/17.1.1/7-20
Про проведення відкритого обговорення 
Інвестиційної програми НЕК "Укренерго" 
27.04.2020

177
15.04.2020від

№
від 21.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04314/08-22 Лист4412/17.1/7-20
Про проведення відкритого обговорення 
Інвестиційної програми ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" 05.05.2020

178
21.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

04342/08-48 Лист1035/16-07/2-20
Про недопущення порушення інформаційної 
безпеки під час дистанційного режиму роботи

179
17.04.2020від

№
від 24.04.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

04313/08-21 Лист10-7992
Про подання відомостей щодо нерухомого майна за 
місцезнаходженням: Запорізька обл., м. 
Вільнянськ, вул. Незалежності України (Жовтнева), 
28

180
23.04.2020від

№
від 23.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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