
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 04.05.20 по 08.05.20

Ф21-КА

№
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номер та дата ОДА
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Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

04628/08-20 Доповідна запискаб/н
І.ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про врегулювання питання щодо сплати боргу за 
виконані будівельні роботи

1
05.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04665/08-39 Доповідна запискаб/н
В. ДЗЯТКІВСЬКИЙ (Департамент АПР)
Про затвердження реєстрової карти об'єктів 
утворення, оброблення та утилізації відходів СП 
"Пологівська дистанція колії"

2
06.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

04660/08-49 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Юридичне управління)
Про виконання судових рішень по справам за 
позовами прокуратури в інтересах держави в особі 
органу уповноваженого здійснювати функції у 
спірних правовідносинах - Запорізької ОДА

3
06.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

04591/08-09 Депутатське звернення04-14/06-2020/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про виконання рекомендацій слухань "Про стан 
соціального захисту дітей та невідкладні заходи, 
спрямовані на захист прав дитини в Україні"

4
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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04697/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2020/4
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ
Про виконання рекомендацій слухань на тему: 
"Стан погашення заборгованості з виплати 
заробітної плати"

5
07.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04717/08-09 Депутатське звернення04-18/15-39798(
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...
Про розгляд звернення гр. Савицької Л.М. щодо 
допомоги на лікування

6
30.04.2020від

№
від 07.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04718/08-09 Депутатське звернення04-18/15-39388(
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...
Про розгляд звернення гр. Савицької Л.М. щодо 
транспортування її чоловіка до місця отримання 
медичної допомоги

7
29.04.2020від

№
від 07.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

04593/08-09 Депутатське звернення04-16/111
НДУ ШЕВЧЕНКО Є.В.
Про виділення субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

8
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04594/08-09 Депутатське звернення274
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про виділення субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

9
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04595/08-09 Депутатське звернення01-10/174
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про виділення субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

10
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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04621/08-09 Депутатське звернення58-2020
НДУ ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М.
Про надання остаточної версії проекту 
перспективного плану формування територій 
громад області

11
22.04.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04649/08-09 Депутатське звернення281д9/15-2020/3
НДУ Р. СОХА
Про виділення субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

12
25.04.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04701/08-09 Депутатське звернення283д9/15-2020/3
НДУ ШТЕПА С.С.
Про забезпечення лікарським засобом за бюджетні 
кошти громадянина Романько Д.

13
17.04.2020від

№
від 07.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04716/08-09 Депутатське звернення147/7-76
НДУ МАМКА Г.М.
Про надання інформації щодо фінансування 
будівництва футбольних полів

14
04.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04726/08-09 Депутатське звернення47/05-284
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про фінансування витрат на проведення медичного 
огляду на стан алкогольного сп'яніння у водіїв

15
07.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04751/08-09 Депутатське звернення01-110
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про виділення субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку територій

16
16.04.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04752/08-09 Депутатське звернення266-20/04
НДУ С. ШТЕПА
Про виділення субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку територій

17
16.04.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

3
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04613/08-48 Лист313/15/3006
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0135
Про визначення контактної особи для координації 
роботи з питань цивільно-військового 
співробітницва

18
27.04.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

04614/08-48 Лист350/143/581
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3177
Про здійснення шефства над військовою частиною

19
29.04.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

04632/08-39 Лист313/2020
ГО "УКРАЇНСЬКА ПРИРОДООХОРОННА 
ГРУПА"
Про надання інформації щодо сучасного стану 
пам'яток природи у Бердянському районі

20
03.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04635/08-44 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО 
ТУРЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ "ТУРАН"
Про вирішення питання зняття біг-бордів щодо 
"геноциду вірмен"

21
04.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04547/08-35 Лист56
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОТИ"
Про надання благодійної допомоги важкохворим 
дітям-сиротам до "Дня Захисту Дітей"

22
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04552/08-39 306/13-04
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про збереження водних біоресурсів Молочного 
лиману

23
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04607/08-49 Листб/н
ЯРМОЩУК М.О.
Про заяву щодо збільшення позовних вимог

24
04.05.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

4
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04617/08-20 Лист08/69
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про фінансування заходів щодо встановлення 
посиленого режиму охорони водних живих 
ресурсів

25
17.04.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04641/08-49 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОДА
Про клопотання щодо розгляду справи в 
загальному позовному провадженні з 
повідомленням сторін у справі ТОВ 
"Запородградтранс-1"

26
05.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04642/08-49 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОДА
Про відзив на адміністративний позов у справі ТОВ 
"Запородградтранс-1"

27
05.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04654/08-33 Лист16
ТОВ "ОСНОВНА МАГІСТРАЛЬ"
Про співробітництво 

28
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04668/08-25 Лист97
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про співробітництво у реалізації субпроектів у 
м.Мелітополь в рамках проекту "Сприяння 
розвитку соціальної інфраструктури УФСІ"

29
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04669/08-20 Лист060520-1
ПП "АЛАН-ГРУП"
Про перерахування заборгованості за холодильну 
шафу для КЗ "Запорізька загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат №7"

30
06.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04670/08-41 Лист315
ПП "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ"
Про заходи щодо збільшення обсягів надходження 
податків до обласного бюджету від ВП "Запорізька 
АЕС"

31
04.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

5
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04711/08-40 Лист11
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ГРАЦИЯ"
Про надання в оренду земельну ділянку

32
27.04.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04730/08-33 Лист02/05/20
АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ МЕДИЧНОЇ 
ТЕХНІКИ "УКРМЕДПРОМ"
Про медичне обладнання для протидії пандемії 
коронавірусної хвороби

33
07.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Суди

04599/08-49 Ухвала910/8271/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі за позовом ДП "НАЕК 
"Енергоатом"

34
28.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04601/08-49 Лист326/1062/16-а(85
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду за апеляційною скаргою 
Старуна С.М.

35
24.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

04553/08-04 Протокол наради 
(засідання)

18243/0/1-20
(Д. Шмигаль) Протокол № 7 позачергового 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
29.04.2020 щодо поновлення роботи 
агропродовольчих ринків

36
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04554/08-06 Доручення17549/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації за 
результатами селекторної наради з питань 
забезпечення прав на освіту та соціальний захист 
дітей, повернених із інтернатних закладів

37
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

6



№
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

04555/08-06 Доручення17727/1/1-20
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про рекомендації слухань на тему: "Сучасний стан 
українських профспілок. Потреба у 
перезавантаженні соціального/публічного діалогу"

38
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

04556/08-06 Доручення18069/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виділення додаткових коштів з 
державного бюджету на підтримку закладів 
охорони здоров'я

39
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04557/08-06 Доручення15089/5/1-20
(Д. Шмигаль) Про перенесення проведення 
всеукраїнської акції з благоустрою "За чисте 
довкілля" на вересень-жовтень 2020 року

40
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04558/08-06 Доручення18231/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради під головуванням Прем’єр-міністра України 
від 28.04.2020

41
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04559/08-06 Доручення17936/1/1-20
(О. Резніков) Про відтермінування перерахування 
реверсної дотації

42
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04560/08-06 Доручення18076/1/1-20
(В. Пристайко) Про вшанування пам'яті жертв 
геноциду Кримськотатарського народу 18 травня

43
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04561/08-03 Постанова314
Про внесення змін до пункту 23 Порядку розподілу 
коштів, що надходять на поточні рахунки із 
спеціальним режимом використання для 
проведення розрахунків з постачальником 
природного газу, на якого покладено спеціальні 
обов’язки

44
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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04562/08-03 Постанова312
Про утворення Антикризового енергетичного 
штабу

45
24.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04583/08-03 Постанова313
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 р. № 211

46
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04584/08-03 Постанова327
Деякі питання відвідування адміністративних 
будівель із застосуванням відображення 
інформації, що міститься в документах, в 
електронному вигляді

47
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04585/08-03 Постанова328
Про затвердження базового нормативу 
відрахування частки прибутку, що спрямовується 
на виплату дивідендів за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2019 році 
господарських товариств, у статутному капіталі 
яких є корпоративні права держави

48
24.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04586/08-06 Доручення17761/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ СОХА Р.В.
Про звернення гр. Бабака М.А. щодо невиконання 
посадовими особами Приазовської РДА положення 
Закону України "Про доступ до публічної 
інформації"

49
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

04587/08-17 Лист14608/0/2-20
(В. Федорчук) ДЕПУТАТ ВІЛЬНЯНСЬКОЇ 
РАЙРАДИ ЗАЙЦЕВ О.М.
Про проведення перевірки щодо знищення курганів

50
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04588/08-17 Лист14494/0/2-20
(В. Федорчук) Про фінансування закладів охорони 
здоров'я міста Запоріжжя

51
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04590/08-17 Лист14562/0/2-20
(В. Федорчук) УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 
АСОЦІАЦІЯ
Про забезпечення бібліотек перед відкриттям для 
обслуговування користувачів необхідними 
матеріалами і засобами для дотримання загальних 
санітарно-епідеміологічних норм

52
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04622/08-17 Лист14718/0/2-20
(В. Поліщук) Про звернення компанії "USGIS" із 
пропозиціями стосовно переробки твердих 
побутових відходів

53
04.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04623/08-17 Лист14767/0/2-20
(В. Федорчук) Про відкриття ринків у 
Мелітопольському районі

54
04.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04624/08-06 Доручення17090/1/1-20
(В. Пристайко) Про відзначення Дня Європи в 
Україні у 2020 році

55
04.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04629/08-17 Лист14792/0/2-20
(О. Ярема) Про надання актуальної інформації 
щодо виконання місцевими державними 
адміністраціями доручень Прем’єр-міністра 
України

56
05.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04630/08-17 Лист14797/0/2-20
УРЯДОВИЙ ОФІС КООРДИНАЦІЇ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ
Про оновлення інформації для проекту "Євромапа 
України. Рейтинг європейської інтеграції областей"

57
05.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04646/08-06 Доручення8912/4/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ Д. РАЗУМКОВ
Про надання інформації щодо кількості дітей, які 
отримали статус члена сім'ї загиблого

58
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
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04647/08-17 Лист14887/0/2-20
(В. Федорчук) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ
Про поширення  респіраторної хвороби Covid-19

59
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04648/08-17 Лист14827/0/2-20
(В. Поліщук) САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО 
"СОНЯЧНИЙ"
Про нарахування плати за електроенергію

60
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04656/08-06 Протокол наради 
(засідання)

18233/0/1-20
(О. Резніков) ПРОТОКОЛ наради з питань 
соціального і правового захисту осіб, позбавлених 
свободи внаслідок збройної агресії проти України, 
після їх звільнення 16.04.2020

61
30.04.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04676/08-03 Постанова331
Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
державних фінансових гарантій медичного 
обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних 
та інших працівників, які надають медичну 
допомогу таким пацієнтам

62
24.04.2020від

№
від 06.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04677/08-03 Постанова333
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 березня 2018 р. N 214

63
29.04.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

04680/08-06 Доручення16066/2/1-20
(Д.Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА 
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
Про розгляд звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо реформування психіатричної 
служби 

64
06.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10
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04681/08-17 Лист15007/0/2-20
( В.Федорчук) Про звернення Управління 
Запорізької єпархії Української Православної 
Церкви  щодо дозволу одночасного знаходження на 
богослужінні кількості осіб, з додержанням 
санітарних норм

65
06.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04695/08-06 Доручення18278/1/1-20
(О. Резніков) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про виконання рекомендацій слухань "Про стан 
соціального захисту дітей та невідкладні заходи, 
спрямовані на захист прав дитини в Україні"

66
07.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04696/08-06 Доручення18343/1/1-20
(О. Резніков) Про використання коштів фонду 
боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19

67
07.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04698/08-17 Лист15093/0/2-20
(В. Федорчук) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ
Про протидію поширенню короновірусу в Україні

68
06.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04699/08-17 Лист15056/0/2-20
(В. Поліщук) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про будівництво очисних та фільтрів для 
поглинання особливо шкідливих викидів в 
атмосферу

69
06.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04700/08-03 Постанова334
Питання розміру оплати праці керівників, членів 
виконавчих органів та винагороди членів 
наглядових рад суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки 

70
29.04.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04708/08-06 Доручення18295/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ПИВОВАРОВ Є.П.
Про можливість проведення оздоровчої кампанії 
літнього відпочинку дітей у 2020 році

71
07.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04709/08-17 Лист15131/0/2-20
(В. Федорчук) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ
Про забезпечення системи охорони здоров'я, 
протидії біотероризму та забезпечення біобезпеки  
держави

72
07.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04710/08-06 Доручення18031/1/1-20
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 30.04.2020

73
07.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04731/08-06 Доручення19209/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради членів Державної комісії з питань ТЕБ та 
НС від 06.05.2020 щодо посилення карантинних 
заходів на атомних станціях

74
07.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04754/08-06 Доручення18093/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ЯЦЕНКО А.В.
Про створення робочої групи з питання передачі 
колишніх відомчих медичних закладів з балансу 
органів місцевого самоврядування у 
підпорядкування Міністерства оборони України з 
метою відновлення їх роботи та створення на їх 
базі регіональних медико-реабілітаційних закладів 
для військовослужбовців та їх сімей

75
08.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04755/08-04 Витяг з протоколу1-29/2/20-6/7
(Д. Шмигаль) Про Витяг з протоколу № 29 
засідання КМУ (п. 6.7) щодо виплати додаткових 
доплат медичним працівникам, задіяним в боротьбі 
із коронавірусом

76
06.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

04756/08-06 Доручення18341/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ТОРОХТІЙ Б.Г.
Про стан розвитку та функціонування галузей під 
час проведення реорганізації відповідних 
структурних підрозділів обласних адміністрацій

77
08.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04757/08-17 Лист15366/0/2-20
(В. Федорчук) ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ 
ТОВАРИСТВО ТУРЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
"ТУРАН"
Про зняття з біг-бордів міста Запоріжжя плакатів 
щодо "геноциду вірмен"

78
08.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля

04569/08-39 Лист26/1.9-31.3-1128
Про реалізацію реформ міністерства у сфері 
охорони водних ресурсів України

79
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04626/08-22 Лист26/1.1-4.1-11617
Про забезпечення сталого функціонування 
суб’єктів господарювання, які займаються 
роздрібною торгівлею пальним в період 
обмежувальних заходів

80
04.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04724/08-22 Лист5786/39/10-20
Про надання пропозицій щодо системи DRIVER

81
30.04.2020від

№
від 07.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

04563/08-38 Лист5902/12.3
Про поширення матеріалів Офісу Ради Європи в 
Україні про COVID-19 різними мовами

82
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04581/08-38 Лист5927/12.3
Про відзначення Дня пам`яті та примирення

83
02.05.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

04537/08-34 Лист638/3
Про погодження проєкту Указу Президента "Про 
Національну стратегію розвитку державної 
молодіжної політики до 2030 року"

84
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04565/08-34 Лист625/5.2
Про погодження розпорядження КМУ "Про 
затвердження плану заходів щодо реалізації 
Національної стратегії з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року 
"Рухова активність - здоровий спосіб життя - 
здорова нація" на 2021 рік

85
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04634/08-20 Лист1/9-235
Про надання інформації щодо переліку проєктів на 
реалізацію програми "Спроможна школа для 
кращих результатів" 

86
05.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04540/08-20 Лист10-13/11764/2-2
Про надання інформації щодо розподілу субвенції 
на потреби закладів охорони здоров'я

87
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04541/08-33 Лист25-04/11674/2-2
Про реструктуризацію Проєкту "Поліпшення 
охорони здоров'я на службі у людей"

88
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04542/08-33 Лист15/53-20
Про виконання розпорядження від 30.04.2020 № 27 
"Щодо організації протиепідемічних заходів у разі 
виявлення коронавірусної хвороби в місцях 
спільного проживання"

89
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

14



№
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

04543/08-33 Лист14/53-20
Про виконання розпорядження від 28.04.2020 № 26 
"Деякі питання щодо створення алгоритмів 
госпіталізації пацієнтів з коронавірусною 
хворобою"

90
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04544/08-33 Лист21-13/11722/2-2
Про прискорення надання інформації щодо 
проблемних питань створення резерву медичного 
персоналу

91
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04580/08-42 Лист11.3-14/11853/2-
Про надання роз`яснень щодо призначення 
головного державного санітарного лікаря 

92
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04582/08-33 Лист26-04/11780/2-2
Про Інформаційний лист "Рекомендації щодо 
грудного вигодовування дітей матерями з 
коронавірусною хворобою COVID-19"

93
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04650/08-33 Лист05.1-12/12031/2-
Про інформування територіальних органів 
Держпраці щодо випадків інфікування 
медпрацівників коронавірусом

94
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04728/08-20 Лист10-17/12422/2-2
Про надання інформації щодо використання коштів 
субвенції  для підтримки медичних працівників та 
закладів охорони здоров'я під час поширення 
коронавірусу

95
07.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04732/08-33 Лист26-04/12316/2-2
Про удосконалення системи інфекційного 
контролю у закладах охорони здоров'я, що надають 
допомогу хворим на туберкульоз

96
06.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04735/08-33 Лист26-04/12407/2-2
Про аналіз прогалин у фінансуванні національної 
відповіді на епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та 
туберкульозу в Україні

97
07.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

15



№
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

04640/08-19 Лист7/19.1/7395-20
Про проведення онлайн засідання комісії для 
оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР 
06.05.2020 о 16-00

98
05.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04663/08-26 Лист7/32/7422-20
Про інформування щодо підготовки до 
опалювального сезону

99
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

04536/08-23 Лист2841-06/28134-0
Про проведення онлайн семінарів щодо взаємодії 
пасічників з аграріями

100
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

04566/08-19 Лист3903-04/27860-0
Про нову редакцію Порядку проведення аналізу 
ефективності здійснення державно-приватного 
партнерства 

101
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04567/08-31 Лист2602-06/28076-0
Про Методичні рекомендації щодо запобігання 
поширенню COVID-19 для інформування 
операторів ринку

102
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04733/08-23 Лист2832-06/29330-0
Про надання інформації щодо площ загибелі 
сільськогосподарський культур відповідно до 
складених актів обстеження посівів 

103
07.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

04734/08-19 Лист3812-05/29397-0
Про участь у вебінарі з питань проблематики 
кластерної взаємодії 13.05.2020

104
07.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

04564/08-28 Лист6198/0/2-20/51
Про взаємодію структурних підрозділів з питань 
соціального захисту населення РДА та ЦНАПів

105
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04625/08-28 Лист6263/0/2-20/58
Про виконання Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю

106
04.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04644/08-28 Лист6335/0/2-20/29
Про надання інформації щодо працівників органів з 
питань соціального захисту населення, які 
забезпечують соціальний супровід людей, хворих 
на COVID-19, та людей на самоізоляції які 
потребують догляду

107
05.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04678/08-35 Лист6421/0/2-20/57
Про погодження проєкту постанови КМУ "Деякі 
питання функціонування інституційного механізму 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків"

108
06.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04679/08-28 Лист6456/0/2-20/57
Про погодження проєкту постанови КУМУ "Про 
організацію надання соціальних послуг"

109
06.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04694/08-35 Лист4935/0/290-20/57
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження Плану заходів з реалізації ІІ 
етапу Національної стратегії реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей 
на 2017-2020 роки"

110
06.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

04568/08-28 Лист3624/05/08.2-20
Про надання пропозицій щодо актуалізації завдань, 
визначених  Державною цільовою програмою, на 
період до 2023 року

111
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

17
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04662/08-28 Лист3671/05/11.2-20
Про надання інформації щодо кількості ветеранів 
Другої світової війни та прирівняних до них осіб

112
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

04661/08-21 Лист1/06-3-1973
Про надання інформації щодо навчальних заходів з 
покращення якості надання адміністративних 
послуг

113
06.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04615/08-33 Лист01-1688/41
Про передачу майна КУ "Бердянський 
шкірно-венерологічний диспансер" ЗОР

114
28.04.2020від

№
від 05.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

04616/08-31 Лист01-05-17-Ко/060
Про відновлення торгівлі на ринках товарами 
промислової групи

115
04.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04589/08-22 Лист03/03-30/01198
Про зміну часу роботи громадського транспорту у 
вихідні та святкові дні

116
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04618/08-22 Лист400/09
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ
Про перевезення пасажирів

117
16.03.2020від

№
від 05.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

04742/08-49 Лист01-1090/48-1
Про пояснення третьої особи у справі за позовом 
ТОВ "Інститут ефективних технологій - ГЕО"

118
27.04.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Енергодарська міська рада

18
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04671/08-43 Лист83
МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ "СУЧАСНИК"
Про подання на здобуття премії Саломатової Т.Л.

119
04.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька міська рада

04748/08-20 Лист01/03-23/01225
Про перерозподіл коштів субвенції на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров'я

120
05.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04749/08-33 Лист01/03-28/01226
Про забезпечення лікарськими засобами закладів І 
лінії при наданні медичної допомоги хворим на 
коронавірусну хворобу COVID-19

121
05.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04750/08-35 Лист04/03-28/01230
Про визначення порядку влаштування дітей, які 
опинились у складних життєвих обставинах

122
06.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

04575/08-22 Лист08/21-472
Про вирішення питання ремонту дороги 
Т-08-17/Р-37

123
28.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

04576/08-22 Лист1560/05-19
Про встановлення обмежувальних знаків 

124
27.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04633/08-39 Лист1662/09-05
Про вирішення питання усунення недоліків 
будівництва полігону для поховання ТПВ

125
04.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Приморська міська рада

19



№
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Джерело  інформації 
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04747/08-22 Лист02-23/0940
Про включення автодороги 
Т-08-21/Н30/-Приморськ до переліку об'єктів 
будівництва, реконструкції та поточного ремонту 
на 2020 рік

126
05.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04605/08-09 Депутатське звернення008/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про стан оплати праці медичних працівників КНП 
"Обласна інфекційна клінічна лікарня" ЗОР

127
04.05.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04659/08-09 Депутатське звернення010/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про використання бюджетних коштів, що виділено 
на галузь охорони здоров'я

128
06.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04682/08-09 Депутатське звернення5
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на придбання обладнання 
для лікарень Приазовського району 

129
30.04.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

04720/08-54 Лист01-26/0622
Про фінансування поточних видатків

130
07.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04737/08-54 Лист2101/01-11
Про КУ "Чернігівський психоневрологічний 
інтернат" ЗОР

131
07.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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04738/08-54 Лист2083/01-11
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на завершення будівництва 
об'єкту "Мережі водовідведення с.Матвіївка"

132
07.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04739/08-54 Лист2127/01-13
Про статут КУ "Обласний Фонд підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі" 
ЗОР

133
07.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04740/08-54 Лист2137/01-11
КНП "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ" ЗОР
Про додаткове виділення коштів на ремонт 
покрівлі лікувально-діагностичного відділення

134
07.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

04538/08-09 Депутатське звернення550
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
29.04.2020

135
04.05.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

04570/08-22 Лист001-064/6757
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

136
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04571/08-22 Лист001-064/6840
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

137
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04672/08-22 Лист001-064/6985
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

138
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

21
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04673/08-22 Лист001-064/6904
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

139
04.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04715/08-22 Лист001-065/6941
Про припинення електропостачання споживачам 
м.Запоріжжя

140
04.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04743/08-22 Лист001-064/7056
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

141
06.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04744/08-22 Лист001-50/7042
Про вирішення проблемної ситуації, що виникла 
між ПАТ "Запоріжжяобленерго" та АТ "ЗАЛК"

142
06.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

04549/08-22 ЛистВС102-603
Про недопущення відключення ТОВ "ЗТМК" від 
живлення електричною енергією

143
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

04727/08-33 Лист03.05-20/1475
Про організацію ПЛР досліджень на коронавірусну 
інфекцію

144
07.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04539/08-40 Лист01/90
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про вирішення питання припинення дії Акту на 
право постійного користування земельною 
ділянкою 

145
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04572/08-40 Лист22/04
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про затвердження поділу земельної ділянки

146
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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04573/08-40 Лист20/04
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою

147
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04574/08-40 Лист77
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання в оренду земельної ділянки 
м.Запоріжжя, о.Хортиця, вул. Будинок відпочинку, 
16

148
27.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04578/08-31 Лист12
ТОВ "ФІРМА АЗОВ"
Про дозвіл на роботу суб'єктів господарювання 
щодо торгівлі деталями для транспортних засобів

149
04.05.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04674/08-40 Лист79
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про вирішення питання надання в оренду 
земельної ділянки

150
30.04.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04675/08-40 Лист78
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про вирішення питання надання в оренду 
земельної ділянки

151
30.04.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04692/08-40 Лист28
ТОВ "ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПАЛІВКА"
Про уточнення змісту звернення щодо надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою 

152
06.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04721/08-43 Лист14/57
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження орденом Короленка М.К.

153
04.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04722/08-43 Лист14/58
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про присвоєння почесного звання Закушняку М.В. 
(та інші)

154
04.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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04723/08-43 Лист14/59
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про присвоєння почесного звання Полторащенку 
С.П.

155
04.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04548/08-39 Листб/н
ГО "ПРИМОРСЬКІ РИБАЛКИ"
Про оформлення пунктів базування для тримання 
маломірних суден та інших плавзасобів

156
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04619/08-20 Лист78
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт м'якої покрівлі 
ТОВ "ДОТ "Морський"

157
05.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04620/08-20 Лист76
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
перед КП "Автогосподарство" ЗОР

158
05.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04639/08-20 Лист138
КНП "ОБЛАСНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
САНАТОРНОГО ТИПУ" ЗОР
Про вирішення питання функціонування та 
фінансування закладу

159
05.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04655/08-20 Лист130
КЗ "ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА"
Про надання допомоги у погашенні кредиторської 
заборгованості

160
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04657/08-40 Лист11
ГО "АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ 
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про вирішення питання щодо незаконної передачі 
земель колективної власності колишнього КСП 
"Дружба" до земель державної власності

161
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04664/08-26 Лист11/11-1459
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№ 101)"
Про реконструкцію очисних споруд

162
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04683/08-25 Лист660/05-2020
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про погодження відкорегованого проєкту з 
будівництва пасажирського терміналу

163
29.04.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04687/08-21 Лист15/2020
СПІЛКА ЗАХИСТУ ПРИВАТНИХ 
ПІДПРИЄМЦІВ М.БЕРДЯНСЬКА
Про легалізацію суб'єктів виробнитцва, торгівлі та 
сфери послуг

164
04.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04691/08-22 Лист08/689
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про гальмування робіт з вирубки зелених 
насаджень в смугах відведення автодоріг місцевого 
значення

165
05.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04745/08-20 Лист590
КНП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ 
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про виділення коштів на проведення медичного 
огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп'яніння 

166
06.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Суди
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04602/08-49 Рішенняб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про рішення суду у справі Назаренко Н.М., 
Волошина В.М., Посталаки В.І.

167
27.03.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

04550/08-25 Лист2844
КП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про завершення реконструкції об'єкту "Харчоблок 
обласної клінічної лікарні в 
м.Запоріжжя,Оріхівське шосе, 
10-реконструкція.Перша черга"

168
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Житомирська ОДА

04653/08-37 Лист2395/2-20/45
Про проведення 10.09-11.09.2020 Всеукраїнської 
культурно-мистецької виставки " ZT-EXPO 2020" 
(м.Житомир)

169
29.04.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

04606/08-16 Лист09-07/273
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради 
05.05.2020 о 14-30 щодо поширення коронавірусу 
та розвитку спортивної інфраструктури

170
04.05.2020від

№
від 04.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04686/08-16 Лист09-07/277
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради 
07.05.2020 о 14-00 з питань забезпечення 
життєдіяльності регіонів

171
06.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04702/08-16 Лист04-01/1144
(С. Трофімов) Про заходи до 75-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі та 75-ї річниці завершення 
Другої світової війни

172
05.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04725/08-16 Лист09-07/278
(О. Бугай) Про надання інформації щодо доплат 
медичним працівникам, задіяним у лікуванні 
хворих на коронавірус

173
06.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04736/08-16 Лист04-01/1128
(С. Трофімов) ВОЗНЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад

174
04.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04753/08-16 Лист09-07/279
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради 
12.05.2020 о 14-00 з питань боротьби із 
коронавірусом

175
08.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

04546/08-27 Лист01-15/0230
Про визначення державних і регіональних інтересів 
для їх урахування під час розроблення 
містобудівної документації на місцевому рівні

176
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

04719/08-42 Лист273/01-06
Про виплату надбавки Селевичу С.О.

177
06.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

04759/08-20 Лист01-20/0351
Про вирішення питання щодо виділення 
додаткових коштів на оплату праці державним 
службовцям РДА

178
07.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

04685/08-20 Лист11-29/0175
Про виділення коштів на утримання КНП 
"Молочанська районна лікарня" ТРР

179
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04688/08-42 Лист11-29/0178
Про погодження продовження повноважень Шпак 
О.А.

180
05.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

04689/08-46 Лист01-46/0248
Про встановлення контрольно-пропускного пункту 
на в'їзді до с.Лиманське Кирилівської селищної 
ради

181
28.04.2020від

№
від 07.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04704/08-22 Лист01-23/0176
Про реєстрацію баз маломірних (малих) суден

182
28.04.2020від

№
від 07.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Михайлівська райрада

04666/08-30 Листб/н
Про виконання м.Енергодар функцій центру ОТГ

183
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

04611/08-27 Лист02-01-19/242
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про надання інформації щодо Перспективного 
плану формування територій громад Запорізької 
області

184
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04746/08-20 Лист74
БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту водопровідної мережі с.Степанівка Друга

185
05.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

04693/08-20 Доповідна записка11д/04-01
Про подання аудиторського звіту від 30.03.2020 № 
01/04-01/20 "Про результати внутрішнього аудиту 
ефективності в Департаменті фінансів ЗОДА за 
2018-2019 роки"

186
07.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Департамент охорони здоров`я

04652/08-20 Доповідна записка01-04/1832
Про стан освоєння виділених додаткових коштів з 
обласного бюджету на запобігання виникненню 
надзвичайної ситуації природного характеру, 
пов'язаної з можливим поширенням коронавірусної 
хвороби

187
30.04.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Служба у справах дітей

04684/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів  на усунення порушень 
законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки в центрах соціально-психологічної 
реабілітації дітей

188
06.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ 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

04712/08-20 Лист04-08.3/3555
Про зупинення безспірного списання

189
06.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04713/08-20 Лист04-08.3/3533
Про зупинення безспірного списання

190
06.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04714/08-20 Лист04-08.3/3476
Про зупинення безспірного списання

191
05.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04729/08-20 Лист06.2-09-07/3632
Про надання інформації щодо освоєння субвенцій

192
07.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

04690/08-20 Лист2560/9/08-01-33-
Про легалізацію найманої праці

193
04.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

04703/08-29 Лист5301-897/5313
Про ліквідацію 25-ї Державної 
пожежно-рятувальної частини

194
07.05.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

04551/08-46 Лист4650/6-2020
Про надання інформації щодо власності частини 
внутрішньогосподарських меліоративних систем на 
території Новгородківської сільської ради 
Мелітопольського району

195
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

04643/08-49 Ухвала908/3414/19
Про ухвалу суду у справі ПАТ "Компанія Райз"

196
28.04.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

04577/08-20 Лист1644/10
Про виділення коштів з фонду ОНПС на зміцнення 
матеріально-технічної бази інспекції

197
28.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04627/08-39 ЛистЧ-0083/11-12/52/
Про екологічну ситуацію у с.Відрадне

198
30.04.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

04707/08-49 Лист22-ц/807/1476/2
Про копію постанови суду по справі Кулієва В.Е.

199
29.04.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

30



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

04758/08-48 Лист101/пр
Про створення на призовних дільницях резерву 
індивідуальних засобів захисту

200
05.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

04596/08-49 Лист808/1509/16/184
Про копію ухвали суду у справі позивача 
Подорожко Н.М.

201
27.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04705/08-49 Лист280/1456/20/191
Про копію ухвали суду по справі ТОВ "АТП АСА"

202
30.04.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04706/08-49 Лист280/6450/19/191
Про копію ухвали суду по справі ТОВ "Інститут 
Ефективних Технологій-Гео" та виклик до суду на 
01.06.2020

203
30.04.2020від

№
від 07.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04608/08-43 Лист17-ЗОДА
ВІДДІЛ МІНВЕТЕРАНІВ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про нагородження Квітко Є.Г.

204
04.05.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04667/08-46 Лист3260-6/81/03-20
МИХАЙЛІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо звернень 
розробників технічної документації по земельним 
ділянкам з приводу наявності курганних 
могильників

205
06.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

04609/08-46 Лист08-67/2385
Про внесення змін до процедури подання 
нормативно-правових актів на державну 
реєстрацію до органів юстиції

206
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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04610/08-46 Лист08-67/2390
Про стан державної реєстрації 
нормативно-правових актів у Запорізькій області за 
І квартал 2020 року

207
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

04597/08-49 Лист31/3-8082/20
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про позовну заяву у справі ТОВ 
"БАРТ-БУДСЕРВІС"

208
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04637/08-46 Лист34-2952вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації стосовно ТОВ "Креатив 
Едюкейшн Груп"

209
28.04.2020від

№
від 05.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04592/08-46 Лист05/2-200вих-20
Про надання інформації щодо передачі у спільну 
власність територіальних громад Мелітопольського 
району внутрішньогосподарських меліоративних 
систем

210
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04636/08-46 Лист05/1-1779-20
Про надання інформації щодо порушення 
земельного законодавства при укладені договору 
між Запорізькою ОДА та ТОВ 
"ІММІДЖ-ТОМАЛЕКС"

211
04.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04638/08-46 Лист08-116вих-20
Про надання інформації щодо дітей-сиріт

212
30.04.2020від

№
від 05.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

04612/08-46 Лист7912/41/32/03-20
Про надання інформації щодо мешканців будинку 
159-б по вул. Поштова у м.Запоріжжі

213
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

32
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04598/08-49 Ухвала908/2155/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

214
22.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04600/08-49 Ухвала908/2155/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

215
22.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04603/08-49 Постанова808/934/18
Про постанову суду у справі за позовом ТОВ 
"Запорізька перевізна компанія"

216
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04604/08-49 Постанова808/934/18
Про постанову суду у справі за позовом ТОВ 
"Запорізька перевізна компанія"

217
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державне агентство резерву України

04545/08-48 Лист
Про укладання договору на відпуск матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву медичного 
призначення

218
30.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

04579/08-22 Лист4720/17.1.1/7-20
Про проведення 06.05.2020 відкритого слухання 
засідання НКРЕКП

219
29.04.2020від

№
від 04.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04741/08-22 Лист4871/17.1/7-20
Про проведення 13.05.2020 засідання НКРЕКП 
щодо прийняття постанови "Про схвалення 
Інвестиційної програми ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" (м.Київ)

220
06.05.2020від

№
від 08.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

04651/08-33 Лист4467/5-15-20
Про надання інформації на виконання абзаців 13 та 
15 пункту 5 протоколу № 5 засідання Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 25 березня 2020р. 

221
05.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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документа

Національне агентство з питань запобігання корупції

04631/08-47 Лист22-03/15950/20
Про аналіз діяльності уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб) з питань запобігання та 
виявлення корупції за 2019 рік

222
04.05.2020від

№
від 05.05.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рахункова палата України

04658/08-20 Лист03-1038
Про надання інформації щодо виконання завдань 
Загальнодержавної цільової програми розвитку 
водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну р. Дніпра на період до 2021 
року

223
29.04.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

04645/08-37 Лист1182/09.6-07-20
Про інформаційні матеріали до 100-річчя першого 
Зимового походу (6 травня)

224
04.05.2020від

№
від 06.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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