
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 27.04.20 по 30.04.20

Ф21-КА
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

04382/08-37 Доповідна запискаб/н
В. ДЗЯТКІВСЬКИЙ (Департамент культури)
Про додаткові обмежувальні заходи у поминальні 
дні

1
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

04470/08-01 Закон України558-ІХ
Про внесення зміни до пункту 20-5 розділу XI 
"Перехідні положення" Кримінального 
процесуального кодексу України щодо 
особливостей судового контролю за дотриманням 
прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні та розгляду окремих питань під час 
судового провадження на період дії карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)

2
13.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04471/08-01 Закон України553-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік"

3
13.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04472/08-01 Закон України559-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження єдиного рахунку для 
сплати податків і зборів, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування

4
13.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04473/08-01 Закон України555-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про захист 
населення від інфекційних хвороб" щодо 
запобігання поширенню  коронавірусної хвороби 
(COVID-19)

5
13.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04474/08-01 Закон України556-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України з метою збереження довкілля щодо 
посилення відповідальності за дії, спрямовані на 
забруднення атмосферного повітря та знищення 
або пошкодження об’єктів рослинного світу

6
13.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

04401/08-09 Депутатське звернення04-18/15-31709(
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про допомогу на лікування гр. Щербаченка В.Я.

7
16.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

04410/08-09 Депутатське звернення281д9/15-2020/3
НДУ СОХА Р.
Про виділення субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-екномічного розвитку території

8
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04421/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2020/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про направлення рекомендацій слухань у Комітеті 
на тему: «Сучасний стан українських профспілок. 
Потреба у перезавантаженні 
соціального/публічного діалогу»

9
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04435/08-09 Депутатське звернення276/3
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про відновлення безперебійного водопостачання в 
Широківській ОТГ

10
18.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

2
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04443/08-09 Депутатське зверненняб/н
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про виділення субвенції з державного бюджету на 
розвиток Комунарського р-ну

11
21.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04444/08-09 Депутатське зверненняб/н
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про виділення субвенції з державного бюджету на 
розвиток Олександрівського р-ну

12
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04492/08-09 Депутатське звернення274
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про виділення субвенції з державного бюджету на 
розвиток Пологівської міської ОТГ

13
29.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

04436/08-15 Лист2326.1/20/31.1
Про розгляд питань проходження альтернативної 
військової служби

14
23.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

04502/08-20 Лист23
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДЕРЖАГЕНТСТВІ 
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Про виділення коштів на ліквідацію пожеж в 
лісових екосистемах

15
29.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

04446/08-22 Лист47/1
ГО "УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СОЮЗ"
Про зняття обмежень на здійснення регулярних 
перевезень автомобільним транспортом

16
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04447/08-22 Лист48/1
ГО "УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СОЮЗ"
Про підтримку вітчизняного автотранспортного 
бізнесу

17
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

3
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04501/08-44 Листб/н
УКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ПРАВНИЧА 
АСАМБЛЕЯ
Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
шкільних малюнків "Мої права"

18
27.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04373/08-27 Лист219/020
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ГРОМАД
Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

19
24.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04386/08-39 Лист24/04
СП "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД"
Про надання інформації щодо оголошення на 
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин

20
24.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04398/08-49 Листб/н
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСВІТ"
Про відзив на апеляційну скаргу

21
24.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04407/08-51 Листб/н
ТОВ "КОМП'ЮТЕРНА АКАДЕМІЯ 
МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ БІЗНЕС-ШКІЛ"
Про співпрацю у сфері інформаційних технологій

22
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

04441/08-29 Лист27/04-2020
ТОВ "БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ-ЗЕРНОПРОДУКТ"
Про усунення недоліків за результатами перевірки з 
додержання вимог законодавства у сфері 
цивільного захисту, техногенної та пожежної 
безпеки

23
23.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04445/08-29 Лист58
ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ 
"ГРАНІК"
Про запобігання загрози техногенного характеру

24
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

4
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04449/08-48 Лист7.10-1/21-03/6/7
ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ
Про оновлений графік передачі товарів, що 
зберігаються на складі Одеської митниці

25
27.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04454/08-33 Лист408-20
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМУНАЛЬНА 
ТЕХНІКА"
Про забезпечення дезінфекційними засобами

26
10.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04455/08-40 Листб/н
ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ДП "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ 
ТА ЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ І САДІВНОГО 
МАТЕРІАЛУ"
Про можливі неправомірні дії генерального 
директора ДП "Центр сертифікації та експертизи 
насіння і садівного матеріалу" стосовно державних 
земель 

27
20.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04483/08-49 Листб/н
ЛЕШКЕВИЧ І.І.
Про відзив на апеляційну скаргу у справі 
№314/18/19 провадження №22ц/807/1610/20

28
29.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04490/08-40 Листб/н
ГР. БРЕХЕР В.А.
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для рибогосподарських потреб

29
29.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04493/08-20 Лист06/617
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання кошторису видатків на утримання 
підприємства

30
28.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04528/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ШУМЕЙКО І.П.
Про заперечення проти клопотання щодо 
зупинення виконання постанови суду у справі 
№910/1674/19

31
30.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

5
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04530/08-41 ЛистА04-49
ТОРГОВИЙ ДІМ УКРАЇНА (ЛАТВІЯ)
Про сприяння у розвитку економічного напрямку 
ЄС для суб'єктів господарювання України

32
30.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04531/08-28 Лист3189/28-5/01-10
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Про звернення гр. Туйнової О.В. щодо надання 
статусу учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС

33
27.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Партії та громадські організації

04405/08-41 Лист01-59/20
СПІЛКА ВІРМЕН УКРАЇНИ
Про можливі некомпетентні дії керівництва МЗС

34
24.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04406/08-34 Лист04-317
ГС "ЛЕГКА АТЛЕТИКА УКРАЇНИ"
Про поновлення тренувального процесу 
національної збірної команди України з легкої 
атлетики

35
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04459/08-31 Лист142
ГО "ІДЕЯ НАЦІЇ"
Про надання інформації щодо відкриття 
продовольчих ринків під час поширення 
коронавірусу

36
28.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Посольства

04414/08-41 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ІЗРАЇЛЮ В УКРАЇНІ
Про проведення вебінару 30.04.2020 з питань 
технологічних інструментів для боротьби з 
коронавірусом

37
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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04434/08-41 Лист6156/17-200-753
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В КНР
Про придбання апаратів штучної вентиляції легенів

38
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

04396/08-49 Лист280/2501/20
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду 19.05.2020

39
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04397/08-49 Ухвала908/55/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов "НАК "Нафтогаз України"

40
15.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04399/08-49 Лист910/15585/19
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про надання копії ухвали за касаційною скаргою 
НАЕК "Енергоетом"

41
21.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04442/08-49 Постанова908/3361/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про позов ТОВ "Токмацький гранітний кар'єр"

42
22.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

04369/08-06 Доручення17460/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення селекторної наради 
щодо реалізації проекту Президента Укаїни (5 
шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів) і виконання 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах загального користування 28.04.2020 о 
12-00

43
24.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04377/08-06 Доручення17268/1/1-20
(О. Резніков) Про управління закладами охорони 
здоров'я на період карантину

44
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

7
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04378/08-06 Доручення45534/62/1-19
(О. Резніков) Про виконання доручення щодо 
Державного бюджету України

45
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04408/08-06 Доручення17580/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради членів Державної комісії з питань ТЕБ та 
НС від 24.04.2020

46
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04413/08-17 Лист14038/0/2-20
(О. Ярема) Про надання інформації на звернення 
НДУ Касай Г.О. щодо фінансування проекту 
"Реконструкція багатопрофільного ліцею 
"Перспектива" Запорізької міської ради

47
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

04417/08-06 Доручення17721/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
функціонування продовольчих ринків під час 
карантину

48
27.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04419/08-06 Доручення17275/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про запровадження субвенції з 
державного бюджету на введення посад фахівців із 
соціальної роботи на рівні районів, об'єднаних 
територіальних громад та міст обласного значення 
тощо

49
27.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04422/08-03 Постанова303
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 19 жовтня 2018 р. № 867

50
24.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04423/08-03 Постанова302
Про затвердження Порядку використання коштів 
фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками

51
22.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04429/08-17 Лист14128/0/2-20
(В. Поліщук) ГО "ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ"
Про заяву щодо вчинення протизаконних розкопок 
закритого полігону твердих побутових відходів № 2 
за адресом: с. Нове Запоріжжя, Запорізького 
району Запорізької області вул. Першотравнева 3

52
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

04464/08-06 Доручення17913/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про виділення земельних ділянок в 
районі Бердянського морського порту для 
розміщення кораблів

53
29.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04466/08-42 Лист19-15/408
ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ РОБОТИ
Про захист персональних даних

54
23.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04467/08-17 Лист13621/0/2-20
(В. Бондаренко) Про повернення матеріалів щодо 
призначення на посаду Холоші А.І.

55
23.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04477/08-17 Лист14290/0/2-20
(В. Поліщук) Про звернення почесних громадян 
міста Запоріжжя щодо питань функціонування та 
розвитку Запорізького аеропорту

56
29.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04507/08-17 Лист14387/0/2-20
(О. Ярема) Про порушення строків виконання 
доручення від 23.03.2020 № 11906/1/1-20 за 
зверненням НДУ Крейденка В.В. 

57
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04511/08-06 Доручення16714/1/1-20
Про надання інформації щодо внесення змін до 
Закону України "Про Державний бюджет України 
на 2020 рік"

58
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04514/08-17 Лист14404/0/2-20
(В. Федорчук) Про забезпечення пожежної та 
техногенної безпеки закладів освіти та наукових 
установ

59
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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04516/08-17 Лист14426/0/2-20
(О. Ярема) ГНАРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про утворення добровільного об'єднанням у 
сільську громаду жителів с. Гнаровське та с. 
Вербове (Жовтневе)

60
30.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

04517/08-17 Лист14424/0/2-20
(О. Ярема) Про затвердження утворення 
Дніпрорудненської об'єднаної територіальної 
громади з центром у місті Дніпрорудне

61
30.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

04480/08-39 Лист26/1.1-14.2-1102
Про погодження проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про перейменування деяких 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду»

62
29.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04494/08-26 Лист26/1.6-15.3-1111
Про надання інформації  щодо населених пунктів 
та домогосподарств без систем газопостачання 
природного газу

63
29.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04381/08-41 Лист5233/25/10-20
Про можливість ділової співпраці в частині 
придбання автотехніки МАЗ

64
16.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04495/08-22 Лист5371/25/10-20
Про надання інформації щодо щільності автодоріг 
загального користування місцевого значення з 
твердим покриттям у 2019 році 

65
21.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04533/08-22 Лист25/5122-20
Про надання інформації щодо кандидатур до 
робочої групи по боротьбі з нелегальними 
перевезеннями пасажирів

66
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

10
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04513/08-34 Лист5881/8.6
Про моніторинг надзвичайних ситуацій або 
нещасних випадків, які сталися з туристами в 
регіоні, або з туристами, які виїхали з регіону за 
кордон

67
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

04385/08-37 Лист5739/10.3
Про здійснення поминальних заходів в після 
пасхальний період

68
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

04535/08-34 Лист617/7.3
Про участь в онлайн-конференції з питань розвитку 
фізкультури і спорту, молодіжної політики та 
національно-патріотичного виховання 04.05.2020 о 
12-00

69
30.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04424/08-32 Лист1/9-223
Про підготовку стратегічних планів розвитку 
мереж закладів професійної освіти

70
24.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04384/08-33 Лист13/53-20
Про надання оперативної інформації стосовно 
ліжко-місць

71
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04475/08-33 Лист26-04/11460/2-2
Про направлення постанови Головного державного 
санітарного лікаря України від 27.04.2020 № 14 
щодо функціонування продовольчих ринків

72
28.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

04430/08-27 Лист7/13.4/6949-20
Про звернення  Андріївської сільської ради 
Запорізької області щодо об'єднання 
територіальних громад

73
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ паперовий паперова
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04476/08-41 Лист7/36/7023-20
Про надання інформації щодо укладання угод про 
співробітництво з уповноваженими Республіки 
Білорусь

74
28.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

04534/08-28 Лист3512-06/27835-0
Про заборгованість із заробітної плати на 
комунальному підприємстві „Облводоканал” 
Запорізької обласної ради

75
30.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

04387/08-23 Лист3111-05/26682-0
Про надання інформації щодо кількості запасів 
виробленої промислової продукції (харчових 
продуктів) на складах підприємств-виробників

76
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04418/08-23 Лист2832-06/26955
Про участь в онлайн-нараді з питання загибелі 
посівів озимих культур  29.04.2020

77
27.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

04458/08-20 Лист2812-06/27464-0
Про надання алгоритму щодо отримання коштів з 
резервного фонду бюджету у разі виникнення 
надзвичайної ситуації, яка завдала шкоди посівам

78
28.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04374/08-28 Лист5839/0/2-20/29
Про призупинення прийому громадян, які бажають 
усиновити дитину

79
24.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04379/08-28 Лист5860/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

80
24.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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04383/08-28 Лист5884/0/2-20/29
Про проведені заходи з вшанування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

81
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04412/08-28 Лист5925/0/2-20/29
Про функціонування інформаційної платформи 
"Допомога поруч"

82
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04451/08-28 Лист5969/0/2-20/51
Про направлення рекомендацій Управління 
Верховного комісара ООН з прав людини щодо 
дотримання всіх прав людини в умовах боротьби та 
запобігання коронавірусу

83
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04479/08-28 Лист6030/0/2-20/57
Про повторне погодження проєкту акта щодо 
соціального захисту осіб похилого віку

84
29.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04508/08-35 Лист6075/0/2-20/57
Про погодження проєктів законів України „Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сприяння формуванню 
відповідального батьківства” та „Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення прав та найкращих інтересів дітей, 
осіб,  визнаних в установленому законом порядку 
недієздатними, у сфері охорони здоров’я”

85
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04515/08-28 Лист6113/0/2-20/49
Про надання інформації щодо виконання положень 
Конвенції Ради Європи щодо заходів із протидії 
торгівлі людьми

86
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

04452/08-20 Лист11110-14-10/122
Про подальше функціонування спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності

87
27.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Міністерство цифрової трансформації України

04496/08-21 Лист1/06-3-1880
Про заведення адміністративних послуг 
соціального характеру у ЦНАП

88
29.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04453/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.
Про надання інформації щодо фінансування 
медичних закладів  в період поширення 
коронавірусу

89
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04457/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про надання інформації щодо фінансування 
реконструкції плавального басейну КЗ "Запорізька 
обласна школа вищої спортивної майстерності"

90
28.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04468/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про направлення пропозицій щодо напрямків 
використання коштів на реалізацію заходів із 
соціально-економічного розвитку області

91
29.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04485/08-09 Депутатське звернення37
ДОР МАРИЧ Г.В.
Про фінансування Широківської сільської ради 
Запорізького р-ну

92
24.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04509/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про виділення коштів на потреби медичних 
працівників Розівського р-ну

93
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14
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04510/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про погашення кредиторської заборгованості КЗ 
"Запорізький обласний центр туризму і 
краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської 
молоді"

94
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

04438/08-54 Лист1968/01-11
Про діяльність закладів охорони здоров'я, що є 
об'єктами спільної власності територіальних 
громад

95
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04439/08-54 Лист01-26/0595
Про підготовку проєктів рішень 

96
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04486/08-54 Лист2042/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР №1"
Про виділення коштів на реконструкцію даху 
приміщення КУ

97
28.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04487/08-54 Лист2035/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на виконання робіт по 
модернізації системи газопостачання 

98
28.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04488/08-54 Лист1917/01-13
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" 
ЗАПОРІЗЬКОЇ РАДИ
 Про надання виконавчої документації щодо 
ведення об'єкту в експлуатацію

99
28.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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04425/08-09 Депутатське звернення549
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про направлення висновків та рекомендацій 
Комісії

100
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

04391/08-22 Лист001-064/6500
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

101
23.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04392/08-22 Лист001-007/6341
Про надання переліку суб'єктів господарювання 
критичної інфраструктури Запорізької області

102
21.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04440/08-22 Лист001-064/6619
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

103
27.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

04521/08-40 ЛистА-01-07-302
Про надання згоди на поділ земельної ділянки

104
28.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

04376/08-43 Лист32-2702
Про нагородження Стецюка М.М. (та інші)

105
24.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини

04518/08-43 Лист3/33/22-144
В/Ч 3033
Про нагородження Коноваленка М.О.

106
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька АЕС

16



№
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

04522/08-41 Лист26-36/8918
Про виконання інвестиційних програм у І кварталі 
2020 року

107
28.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04426/08-39 Лист27
ТОВ "НОВОПОЛТАВКА"
Про поновлення договору оренди водного об'єкта

108
27.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04427/08-39 Лист28
ТОВ "НОВОПОЛТАВКА"
Про поновлення договору оренди водного об'єкта

109
27.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04428/08-39 Лист29
ТОВ "НОВОПОЛТАВКА"
Про поновлення договору оренди водного об'єкта

110
27.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04525/08-22 Лист528
ПАТ "АЗОВКАБЕЛЬ"
Про зняття арешту з рахунку підприємства

111
24.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04389/08-40 Лист09
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
"ГІДРОПРОЕКТ"
Про погодження Паспорта водного об'єкта

112
16.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04416/08-20 Лист06/610
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про Звіт щодо виконання фінансового плану за І 
квартал 2020 року

113
24.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04415/08-20 Лист02/0728
Про виділення коштів на відновлення ділянки 
колектору в м.Дніпрорудне

114
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04431/08-21 Лист23
ГО "ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА СПІЛКА ВОЇНІВ 
АТО (ООС)"
Про подальше використання майна КНП 
"Госпіталь ветеранів війни"

115
27.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04437/08-21 Лист35
ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про надання будівлі КНП "Госпіталь ветеранів 
війни"

116
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

04503/08-26 Лист697-Сл-1575-042
Про заборгованість бюджетних установ за 
спожитий природний газ

117
21.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

04372/08-20 Лист497
КНП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ 
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Про визначення рентабельності підприємства

118
24.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04497/08-33 Лист01-10/163
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ 
ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ" ЗОР
Про можливі неправомірні дії директора КНП 
"Запорізький обласний центр служби крові" ЗОР

119
29.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04504/08-20 Лист2783
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про перенаправлення коштів на придбання миючих 
машин

120
27.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

04505/08-20 Лист2784
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 
працівникам лікарні

121
27.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

04404/08-27 Лист01.1-16/0229
Про розроблення містобудівної документації

122
27.03.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

04512/08-42 Лист02-58/45-к
Про погодження призначення Когут І.А.

123
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04519/08-43 Лист02-58/46-к
Про нагородження Мордика О.М.

124
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

04489/08-40 Лист0880/01-40
Про надання роз'яснень щодо передачі земельних 
ділянок, на яких розміщені курганні могильники

125
09.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04498/08-33 Лист01-28/0308
Про надання інформації щодо закладів охорони 
здоров'я для тимчасової обсервації осіб з ознакою 
коронавірусної хвороби

126
15.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Приазовська райрада

04411/08-20 Лист50/01-17
Про виділення коштів на утримання та ремонт 
доріг

127
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04526/08-20 Лист50/01-17
Про виділення коштів на поточний ремонт доріг

128
27.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

04380/08-27 Лист01-028вих.87
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про створення Ботіївської ОТГ

129
24.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04393/08-27 Лист02-01-37/157
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів 

130
03.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04394/08-20 Лист02-01-15/117
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на завершення будівництва 
мережі водовідведення с.Матвіївка

131
23.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04456/08-20 Лист02-03/0831
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування природоохоронних заходів

132
27.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04481/08-20 Лист01-48/1263-1
ШИРОКІВСЬКОГО СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виділення коштів на реконструкцію об'єктів

133
24.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04482/08-20 Лист01-48/1263-2
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів за поставлене телемедичне 
обладнання для Відрадненської амбулаторії

134
24.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04523/08-20 Лист241
ШИРОКІВСЬКОГО СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 
Про виділення коштів на фінансування витрат 
щодо забезпечення лікування хворих на орфанні 
захворювання

135
14.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
20
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Відділ внутрішнього аудиту

04409/08-20 Доповідна записка10д/04-01
Про проведення планового внутрішнього аудиту в 
Департаменті фінансів ЗОДА

136
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04448/08-42 Лист04-01/127
Про надання документів при проведенні аудиту

137
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

04499/08-33 Доповідна запискаб/н
Про перезарядку гамма-терапевтичного апарату 
"РОКУС-М" у КНП "Мелітопольський 
онкологічний диспансер"

138
29.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

04400/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення додаткових коштів по об'єкту 
"Реконструкція існуючої системи газопостачання з 
зміною вузла обліку за адресою в с.Зоряне у КУ 
"Веселівський психоневрологічний інтернат" ЗОР

139
24.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

04433/08-20 Лист04--09.1-07/3233
Про зміни до розпису державного бюджету на 2020 
рік

140
27.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04461/08-20 Лист07.2-08/3216
Про вимогу щодо вжиття боржником заходів 

141
24.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04462/08-20 Лист07.2-08/3214
Про вимогу щодо вжиття боржником заходів 

142
24.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04463/08-20 Лист07.2-08/3213
Про вимогу щодо вжиття боржником заходів 

143
24.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

04388/08-40 Лист2509/9/08-01-04-
Про сприяння у вирішенні питань щодо здійснення 
незаконної господарської діяльності ПП 
"Корпоративний капітал" на земельній ділянці, 
розташованій на території НЗ "Хортиця"

144
27.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

04371/08-46 Лист279/10/08-01-04-
Про надання інформації щодо державної підтримки 
ТОВ "Югос Плюс"

145
24.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

04403/08-46 Лист531/04/08-2020
Про забезпечення публічної безпеки та порядку під 
час проведення поминальних заходів в період з 25 
до 27 квітня 2020 року

146
22.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04432/08-46 Лист4477/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо дій керівництва 
Департаменту капітального будівництва у 2015 
році в рамках співпраці з ТОВ "ЄСС ПЛЮС"

147
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04527/08-46 Лист2129АК/55/107/
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Про вчинення адміністративного правопорушення 
Хорощак О.В.

148
22.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Господарський суд Запорізької області

04484/08-49 Ухвала908/2630/13
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Ріск"

149
24.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

04520/08-20 Лист01-08/595
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету на паливно мастильні 
матеріали

150
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

04506/08-39 Лист2-2-6/1697-20
Про виконання програми визначеної 
меморандумом щодо співробітництва у сфері 
рибного господарства

151
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04390/08-46 Лист22/349-20
ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про проведення заходів у напрямку реалізації 
пенітенціарної пробації

152
06.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04402/08-46 Лист3238/09-2020
ЕНЕРГОДАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів щодо відносин 
Департаменту капітального будівництва ЗОДА з 
ТОВ "Літос"

153
22.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04420/08-32 Лист03-23/210
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ У ЗАП. ОБЛ.
Про надання інформації щодо структурного 
підрозділу, який організовує роботу з ліцензування 
освітньої діяльності

154
21.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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04491/08-32 Лист03-23/212
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ У ЗАП. ОБЛ.
Про проведення опитування керівників закладів 
середньої освіти

155
28.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

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

04532/08-49 Лист07.1-01-67/1297
Про закриття впровадження у справі щодо 
банкрутства ВАТ "Мелітопольський завод 
"Автокольорит"

156
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура

04370/08-46 Лист34-2497вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо оренди земельної 
ділянки ТОВ "Соціальні ініціативи Запоріжжя"

157
23.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04375/08-46 Лист34-2777вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про направлення документів щодо поділу 
земельної ділянки Паліводи В.В. та Паліводи О.В.

158
23.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04524/08-46 Лист34-2962вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про скасування розпорядження голови Запорізької 
райдержадміністрації щодо витребування земельної 
ділянки

159
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04529/08-46 Лист32/3-2537вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо оренди водного 
об'єкту ТОВ "Торгівельна компанія 
"Донрибкомбінат"

160
29.04.2020від

№
від 30.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

04395/08-39 Лист10/705
Про недопущення стихійного спалення 
сільськогосподарських відходів на полях

161
21.04.2020від

№
від 27.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області
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04469/08-46 Лист7670/41/32/01-20
Про забезпечення Управління засобами 
індивідуального захисту та дезинфікуючими 
засобами

162
24.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державне агентство автомобільних доріг України

04460/08-22 Лист1310/7/7.1-6
Про надання інформації щодо фінансування 
ремонту та експлуатації автомобільних доріг

163
28.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04478/08-22 Лист1316/1/5.4-6
Про надання інформації щодо мостових споруд на 
автомобільних дорогах місцевого значення

164
28.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04450/08-22 Лист24-14/18/5-20
Про надання інформації щодо тарифів на теплову 
енергію, вироблену з використанням природного 
газу

165
28.04.2020від

№
від 28.04.2020
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

04465/08-33 Лист1083/14-04/2-20
Про надання інформації щодо показників реалізації 
Закону України "Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення"

166
24.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04500/08-48 Лист1103/16-04/2-20
Про надання інформації щодо регіональних ЗМІ

167
28.04.2020від

№
від 29.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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