
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.04.20 по 10.04.20

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

03642/08-22 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про внесення змін до Програми розвитку 
автомобільних доріг

1
03.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03808/08-31 Доповідна запискаб/н
В. ДЗЯТКІВСЬКИЙ (Департамент 
агропромислового розвитку)
Про укладання прямого договору  на перенесення 
кондиціонерів

2
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03782/08-01 Закон України548-IX
Про внесення зміни до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік" щодо 
безперервного забезпечення харчування 
військовослужбовців

3
30.03.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03783/08-01 Закон України543-IX
Про внесення зміни до Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України"

4
30.03.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03784/08-01 Закон України539-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення лікування коронавірусної хвороби 
(COVID-19)

5
30.03.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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03785/08-01 Закон України523-IX
Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом 
України та Урядом Французької Республіки щодо 
офіційної підтримки посилення морської безпеки та 
охорони України

6
04.03.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03786/08-01 Закон України540-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на забезпечення додаткових 
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

7
30.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

03584/08-09 Депутатське звернення266-20/04
НДУ ШТЕПА С.С.
Про надання переліку об'єктів для фінансування за 
рахунок субвенції на соціально-економічний 
розвиток окремих територій

8
25.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ 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

03573/08-15 Лист1703.2/20/23.3
Про надання інформації щодо медичного 
забезпечення в місцях несвободи в умовах 
поширення коронавірусної інфекції

9
24.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03699/08-15 Лист1791.2/20/30.2
Про заходи щодо дотримання прав людини під час 
поширення коронавірусу

10
06.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03829/08-15 Лист2004.2/20/46
(С. Красноперов) Про надання інформації щодо 
обсерваторів (ізоляторів) на території області

11
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03875/08-15 Лист1936.2/20/28.3
(В. Іванкевич) Про направлення рекомендацій 
щодо протидії торгівлі людьми

12
03.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

2
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03659/08-48 Лист3/29/30-944
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про сприяння у визначенні місць самоізоляції для 
військовослужбовців

13
03.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03717/08-48 Лист313окпх/19/1401
В/Ч А0135
Про обмеження переміщення осіб з території зони 
ООС під час поширення коронавірусу

14
31.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03752/08-48 Лист313/0кпос/1463
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0135 ІІ
Про створення цілодобових стаціонарних 
(мобільних) блок-постів, з метою запобігання 
переміщенню осіб

15
05.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

03677/08-33 Лист104
ГО "ДЮШЕННА УКРАЇНИ"
Про співробітництво

16
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Інші кореспонденти

03534/08-49 Адвокатський запит30/03/1
АДВОКАТ ЛЕУС Г.О.
Про надання інформації щодо участі у конкурсі на 
перевезення пасажирів  ТОВ "Авто-Кічкас-1" та 
інших

17
30.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03548/08-33 Лист325-20
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМУНАЛЬНА 
ТЕХНІКА"
Про дезинфекції населених пунктів

18
27.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03554/08-33 Лист25/03/20-23
ТОВ "ІНЖЕНІРИНГ-АНАЛІТИКА"
Про співробітництво

19
25.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03556/08-40 Листб/н
ФОП ЛАГНО Ю.П.
Про продовження терміну дії оренди водного 
об'єкта та земельної ділянки під ним

20
01.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

3
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03564/08-40 Листб/н
ТОВ "ДАФОН-ЛІМ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації землеустрою

21
01.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03599/08-22 Лист44/09-000759/П
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про заборгованість за спожиту електроенергію АТ 
"ЗАЛК"

22
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03619/08-22 Лист649/9
ПАТ "МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА 
АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "УРГА"
Про співробітництво

23
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03627/08-43 Лист101/607
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
Про нагородження Кошенка О.В. (інші)

24
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03633/08-32 Лист49
ТОВ "НОВІ ЗНАННЯ"
Про розгляд порталу NZ.UA 

25
02.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03647/08-49 Адвокатський запит2603/2020-7
АДВОКАТ ГЛОБА Д.М.
Про надання інформації щодо ліцензування видів 
господарської діяльності

26
26.03.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03657/08-40 Лист01/01/12/01/03/1
ПАТ "УКРНАФТА"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою 

27
01.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03658/08-20 Лист02/04/20-02
ТОВ "ТД "ПРОМФІНІНВЕСТ"
Про перенос термінів проведення виставки 
"АГРО-2020"

28
02.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4
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03673/08-33 Лист20/03/192
ДУ "ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І 
МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА АЛКОГОЛЮ 
МОЗ УКРАЇНИ"
Про направлення звіту щодо наркотичної та 
алкогольної ситуації в Україні

29
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03674/08-33 Лист58/13/10-23
ТОВ "КОМПАНІЯ "ЦИФРОВІ РАДІОСИСТЕМИ"
Про співробітництво

30
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03676/08-33 Лист82
ТОВ "МЕДСТАР СОЛЮШЕНС"
Про співробітництво

31
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03692/08-25 Лист81
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про вирішення питання щодо впровадження 
субпроекту "Створення житлових умов для ВПО в 
м.Токмак"

32
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03716/08-20 Лист23-к
УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР 
ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про необхідність запроважедження конкурсних 
процедур надання фінансування з місцевих 
бюджетів для ГО осіб з інвалідністю

33
23.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03746/08-23 Лист9/153
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМЕНІ М.І. ДОЛІШНЬОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
Про проблеми і перспективи розвитку 
молокопереробних виробництв у регіонах України

34
03.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03748/08-22 Лист396
РЕНОМЕ СМАРТ
Про забезпечення співробітників дозвільними 
документами для вільного пересування в межах 
Запорізької області

35
06.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

5
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03750/08-38 Лист102
ПАТ "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про участь у програмі "Иема дня" 09.04.2020 о 
19-20

36
06.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03767/08-21 Лист1/20
ПРОГРАМА "U-LEAD З ЄВРОПОЮ"
Про надання експертної підтримки для створення 
чи модернізації ЦНАП органам місцевого 
самоврядування

37
31.03.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03800/08-33 Лист137-04/2020
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГО 
"АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ ДОНОРІВ УКРАЇНИ"
Про співробітництво

38
06.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03802/08-33 Лист06-04/20
ТОВ "ІННОГЕЙТ ТЕХНОЛОДЖІ"
Про співробітництво

39
06.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03831/08-22 Лист07/499
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про вжиття заходів реагування щодо можливих 
неправомірних дій Департаменту промисловості 
облдержадміністрації

40
07.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03832/08-22 Лист07/500
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про вжиття заходів реагування щодо можливих 
неправомірних дій Департаменту промисловості 
облдержадміністрації

41
07.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03833/08-33 Лист200403/9
ТОВ "НОВИЙ ФЕШН РІТЕЙЛ"
Про співробітництво

42
06.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03834/08-33 Лист0704/13-М
ТОВ "СЕКУР ІНТЕГРАЦІЯ"
Про співробітництво

43
07.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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03835/08-41 Лист741
ПРЕДСТАВНИЦТВО "ПОСКО ІНТЕРНЕШНЛ 
КОРПОРЕЙШН"
Про співробітництво

44
07.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03861/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ШУМЕЙКО І.П.
Про відзив на касаційну скаргу у справі ТОВ 
"Агротіс"

45
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03906/08-22 Лист88
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про відновлення спеціалізованих аукціонів з 
продажу скрапленого газу для потреб населення

46
10.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03910/08-22 Лист04-07-АЕР-ПТО
ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕНЕРГОРЕСУРСИ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих втрат палива, теплової та електричної 
енергії

47
07.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03913/08-49 Адвокатський запит08.04/20
АДВОКАТ БОРИСЕНКОВ В.В.
Про надання інформації щодо Антонова А.М.

48
08.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Посольства

03803/08-41 Лист02-05/448
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про співробітництво

49
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Посольства, консульства

03634/08-41 Лист551/1/2019
ПОСОЛЬСТВО ІНДІЇ В УКРАЇНІ
Про допомогу індійським студентам на період 
пандемії COVID-19

50
02.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди
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03598/08-49 Лист280/1345/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду за апеляційною скаргою 
Заболотної Н.О.

51
26.03.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03709/08-49 Ухвала910/8271/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі ДП "НАЕК "Енергоатом"

52
30.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03711/08-49 Лист280/5365/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію постанови суду у справі ТОВ 
"Запорізька перевізна компанія"

53
31.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03713/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

54
31.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03714/08-49 Ухвала908/3361/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Токмацький 
гранітний кар'єр"

55
31.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03723/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

56
31.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

8
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03552/08-17 Лист11116/0/2-20
(Д. Улютін) ГО "АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА 
ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ ЗАП. ОБЛ."
Про сприяння в об'єктивному формуванні 
територіальних громад Токмацького району 
Запорізької області

57
01.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03558/08-17 Лист10960/0/2-20
(Д. Улютін) ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК 
"СІГМА"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

58
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03559/08-17 Лист11142/0/2-20
(В. Федорчук) ЗОО ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про забезпечення фінансовими ресурсами з 
Державного бюджету виплату працівникам 
комунальних закладів охорони здоров'я, які 
безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації 
захворювання серед людей на коронавірусну 
хворобу, додаткової заробітної плати

59
01.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03560/08-17 Лист10979/0/2-20
(Д. Улютін) Про звернення депутатів Токмацької 
міської ради щодо 
адміністративно-територіального устрою 
Запорізької області

60
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03561/08-17 Лист10964/0/2-20
(Д. Улютін) Про здійснення контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства

61
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03562/08-17 Лист11139/0/2-20
(Д. Улютін) Про проведення інформаційної роботи 
про необхідність дотримання карантину, 
важливості допомоги батькам, піклування про 
сусідів тощо.

62
01.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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03563/08-06 Доручення13771/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про зняття з контролю виконання 
або оновлення завдань, визначених у протокольних 
рішеннях Кабінету Міністрів України, дорученнях, 
листах керівництва Кабінету Міністрів України, 
Секретаріату Кабінету Міністрів протоколах нарад 
тощо

63
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03591/08-06 Доручення12702/10/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації за 
результатами наради членів Державної комісії з 
ТЕБ та НС щодо заходів у зв'язку з поширенням 
коронавірусу

64
31.03.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03592/08-17 Лист11282/0/2-20
(Д. Улютін) Про розміщення на офіційних 
веб-сайтах обласних державних адміністрацій 
посилань на ютуб канал Кабінету Міністрів 
України

65
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03594/08-06 Доручення11669/3/1-20
(Д. Шмигаль) Про розбронювання матеріальних 
цінностей для забезпечення потреб закладів 
охорони здоров'я

66
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03600/08-03 Постанова242
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 р. № 211

67
20.03.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03606/08-03 Постанова247
Про особливості надання житлових субсидій

68
25.03.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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03607/08-06 Доручення12702/13/1-20
(Д. Шмигаль) Про подання матеріалів до 
проведення позачергового засідання Державної 
комісії з ТЕБ та НС щодо протидії поширенню 
коронавірусу
***п.4 знято з "К" листом КМУ від 10.04.2020 № 
12702/36/1-20 (ОДА від 10.04.2020 № 
03888/08-06)***

69
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03608/08-06 Доручення14047/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації за 
результатами наради під головуванням 
Прем’єр-міністра України від 01.04.2020 щодо 
протидії поширенню коронавірусу

70
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03609/08-06 Доручення12809/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про запровадження додаткових 
заходів боротьби із поширенням  коронавірусної 
хвороби (COVID-2019)

71
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03625/08-17 Лист041-к-006287/08
(В. Федорчук) ГР. КУРДАСЬ С.О.
Про ненадходження відповіді на депутатське 
звернення Нікітіної М.В.

72
26.03.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03637/08-06 Доручення13802/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про проблемні питання щодо 
забезпечення скрапленим газом населення 
Запорізької області

73
02.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03638/08-03 Постанова251
Деякі питання підвищення пенсійних виплат і 
надання соціальної підтримки окремим категоріям 
населення у 2020 році

74
01.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03640/08-03 Постанова250
Деякі питання надання у 2020 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров’я

75
25.03.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03653/08-06 Доручення14221/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати наради членів 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 2 квітня 2020 
року з протидії поширенню коронавірусу

76
02.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03655/08-17 Лист11538/0/2-20
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо 
дозволу духовенству Києво-Печерської лаври 
проводити багатотисячну ходу під час дії 
карантину

77
03.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03662/08-06 Доручення14223/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про формування на рівні обласних та 
Київської міської держадміністрацій переліку місць 
розміщення та об’єктів усіх форм власності, які 
можуть бути використані для тимчасової обсервації 
(ізоляції) та лікування осіб з ознаками 
коронавірусної хвороби COVID-19

78
03.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03664/08-17 Лист11605/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про результати наради членів 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 2 квітня 2020 
року щодо протидії поширення коронавірусу

79
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03665/08-06 Доручення12702/14/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати оперативної наради 
членів Державної комісії з ТЕБ та НС від 3 квітня 
2020 року щодо протидії поширенню коронавірусу

80
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03666/08-03 Постанова255
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 р. № 211

81
02.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03735/08-17 Лист11739/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про подання проєктів актів щодо 
зміни і встановлення меж міст

82
06.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12



№
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

03737/08-03 Постанова256
Деякі питання забезпечення трудових прав 
державних службовців, працівників державних 
органів, підприємств, установ та організацій на час 
встановлення карантину у зв’язку із загостренням 
ситуації, пов’язаної з поширенням випадків гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2

83
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03743/08-06 Доручення14525/0/1-20
Про надання інформації щодо забезпечення 
засобами індивідуального захисту під час 
поширення коронавірусу

84
06.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ паперовий паперова

03759/08-06 Доручення13115/2/1-20
(О. Резніков) ГОЛОВА МОНІТОРИНГОВОЇ МІСІЇ 
ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ
Про надання доповіді щодо ситуації з правами 
людини в Україні, підготовлену Управлінням 
Верховного комісара ООН з прав людини

85
07.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03760/08-17 Лист11791/0/2-20
(В. Поліщук) Про надання відповіді на звернення 
НДУ Крейденко В.В. щодо готовності  міста 
Мелітополя Запорізької області до виникнення і 
поширення  короновірусної хвороби (№ 
03209/08-06)

86
07.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03762/08-17 Лист11782/0/2-20
(Т. Ковтун) Про надання копії реєстраційної картки 
по проєкту "Розбудова демократичного, мирного та 
гендерно рівноправного суспільства в Україні"

87
07.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03763/08-03 Розпорядження370-р
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 
березня 2020 р. № 288

88
02.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

03771/08-06 Доручення14653/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати наради від 6 квітня 
2020, зокрема щодо створення інформаційної бази 
даних стосовно постачання засобів індивідуального 
захисту під час поширення коронавірусу

89
06.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03777/08-17 Лист11906/0/2-20
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо 
кількості ветеранів Другої світової війни та 
прирівняних до них осіб

90
07.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03780/08-06 Доручення14326/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати аудиту ефективності 
використання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

91
07.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03787/08-17 Лист11962/0/2-20
( В. Поліщук) Щодо залишення Новоолексіївської 
громади в форматі самостійної ОТГ

92
07.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03788/08-06 Доручення12702/17/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати наради членів 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 6 квітня 2020 
року з протидії поширенню коронавірусу, зокрема 
щодо санітарної обробки автомобільних доріг

93
07.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03790/08-06 Доручення03790/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати наради від 6 квітня 
2020, зокрема щодо створення інформаційної бази 
даних стосовно постачання засобів індивідуального 
захисту під час поширення коронавірусу (На заміну 
раніше надісланого № 03771/08-06)

94
06.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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03814/08-06 Доручення14024/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на 
забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв'язку з поширенням  
коронавірусної хвороби (COVID-2019)

95
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03816/08-17 Лист12084/0/2-20
(В. Поліщук) КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про відшкодування витрат у період карантину

96
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ паперовий паперова

03822/08-06 Доручення12702/20/1-20
(Д. Шмигаль) Про подання матеріалів до 
проведення позачергового засідання Державної 
комісії з ТЕБ та НС, зокрема надання інформації 
щодо обсервації осіб, що приїхали із-за кордону, та 
забезпечення медичними дезінфікуючими засобами

97
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03826/08-17 Лист12029/0/2-20
Про узгодження кандидатур для оголошення 
подяки Прем'єр-міністра України

98
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03830/08-17 Лист12132/0/2-20
(В. Поліщук) Про проведення засідання Державної 
комісії ТЕБ та НС  в режимі відеоконференції 
09.04.2020 

99
08.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03836/08-17 Лист12174/0/2-20
(В. Поліщук) Про надання інформації щодо 
забезпечення медичними масками

100
08.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03838/08-06 Доручення14351/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання рішень керівництва 
держави щодо невідкладних заходів по 
запобіганню поширення короновірусу

101
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03847/08-06 Доручення15089/0/1-20
Про участь у селекторній нараді щодо проблемних 
питань органів місцевого самоврядування 
09.04.2020 о 14-30

102
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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03854/08-17 Лист12158/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Токмацької 
міської ради щодо проведення медичної реформи у 
відповідність з чинним законодавством в умовах 
поширення коронавірусу

103
08.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03855/08-06 Лист14880/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про зміни до правил ринку 
електричної енергії

104
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03873/08-06 Доручення14651/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про направлення роз'яснень стосовно 
свобод пересування в умовах карантину

105
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03877/08-17 Лист12286/0/2-20
(В. Поліщук) Про Звернення НДУ Крейденка В.В. 
щодо готовності  міста Мелітополя Запорізької 
області до виникнення і поширення  короновірусної 
хвороби

106
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03878/08-06 Доручення13904/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання План реагування на 
медико-біологічну надзвичайну ситуацію 
природного характеру державного рівня, пов’язаної 
із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19

107
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03885/08-17 Лист12356/0/2-20
(В. Поліщук) Про надання інформації за 
результатами селекторної наради від 25.03.2020 

108
10.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03888/08-06 Доручення12702/36/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати оперативної наради 
членів Державної комісії з ТЕБ та НС від 8 квітня 
2020 року щодо протидії поширенню коронавірусу

109
10.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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03902/08-17 Лист12327/0/2-20
(В. Федорчук) Про направлення щорічної доповіді 
Уповноваженого ВРУ з прав людини про стан 
додержання та захисту прав і свобод людини і 
громадянина в Україні

110
09.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03904/08-03 Постанова262
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 р. № 211

111
08.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

03708/08-22 Лист1141/01-11.3-20
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАВТОГАЗ"
Про використання метанового моторного палива

112
24.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

03661/08-22 Лист26/1.1-4.4-7878
Про вирішення питання забезпечення резервними 
автономними джерелами живлення лікарняних 
закладів

113
25.03.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03670/08-22 Лист26/1.2-4.1-8708
Про надання інформації щодо стану 
нафтопереробної промисловості

114
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03755/08-39 Лист25/1.4-13.2.1-80
Про надання електронної версії "Енцеклопедія 
мігруючих видів диких тварин України"

115
25.03.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03903/08-22 Лист26/1.1-15.3-9307
Про відновлення спеціалізованих аукціонів з 
продажу скрапленого газу

116
09.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

03781/08-22 Лист1006/35/14-20
Про участь в онлайн-вебінарі в рамках реалізації 
проєкту технічної допомоги Європейського Союзу 
«Допомога українським органам влади в 
удосконаленні управлінням інфраструктурним 
циклом» 15.04.2020

117
03.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

03651/08-33 Лист5151/8.6
Про Тимчасові рекомендації щодо облаштування 
спеціалізованих закладів, призначених для 
обсервації на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

118
03.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03772/08-34 Лист323/7.1
Про функціонування самостійного  підрозділу 
молоді та спорту в структурі ОДА

119
07.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03824/08-33 Лист5274/8.6
Про надання методичних рекомендацій стосовно 
організації та проведення первинних 
протиепідемічних заходів при виявленні хворого 
(трупа) або підозрі на коронавірусну хворобу 
COVID-19

120
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03872/08-37 Лист5295/9.5
Про перегляд актуальності звітних матеріалів

121
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03905/08-20 Лист373/6.2
Про подання звітності щодо використання коштів 
державного бюджету

122
09.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

03796/08-33 Лист1/9-192
Про надання інформації щодо кількості дітей, які 
перебувають на стаціонарному лікуванні

123
07.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я
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№
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Джерело  інформації 
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03537/08-33 Лист26-04/8795/2-20
Про плани заходів щодо реалізації Державної 
стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 
2030 року 

124
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03551/08-33 Лист26-04/8809/2-20
Про направлення розпорядження керівника робіт з 
ліквідації НС, пов'язаної з поширенням 
коронавірусу, від 31.03.2020 № 12 щодо надання 
оперативної інформації

125
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03614/08-33 Лист05.1-10/8925/2-2
Про запровадження нової форми звітності з 
виконання постанови КМУ № 211

126
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03626/08-33 Лист26-04/8795/2-20
Про розроблення планів заходів з реалізації 
Державної стратегії у сфері протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним 
гепатитам на період до 2030 року

127
31.03.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03635/08-33 Лист26-04/9007/2-20
Про надання розпорядження № 13 щодо збору 
даних із забезпеченості закладів охорони здоров`я 

128
02.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03652/08-33 Лист26-04/9119/2-20
Про надання постанови № 6 щодо медичної 
допомоги та забезпечення лікарськими засобами 
під час дії карантину, пов'язаного з поширенням 
коронавірусу

129
02.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ паперовий паперова

03668/08-33 Лист26-04/9232/2-20
Про направлення розпорядження від 04.04.2020 № 
17 щодо діяльності контрольно-пропускних 
пунктів, що створюються на кордоні карантинної 
зони

130
04.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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03684/08-20 Лист10-13/9157/2-20
Про забезпечення встановлення доплат медичним 
працівникам, що займаються лікуванням 
лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 
у березні 2020 року

131
04.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03736/08-33 Лист26-04/9246/2-20
Про направлення постанови від 06.04.2020  № 8 
щодо втрати чинності постанови № 2 стосовно 
запобігання занесенню коронавірусу на територію 
України

132
06.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03738/08-33 Лист26-04/9170/2-20
Про направлення розпорядження від  04.04.2020 № 
18 щодо затвердження складу комісії із перевірки 
готовності закладів охорони здоров'я до протидії 
поширення коронавірусу

133
06.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03812/08-33 Лист10-17/8771/2-20
Про надання інформації щодо оплати праці 
медичних та інших  працівників, що задіяні у 
боротьбі з поширенням коронавірусу

134
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03813/08-33 Лист26-02/9580/2-20
Про погодження проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2020 р. № 211»

135
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03823/08-33 Лист26-04/9575/2-20
Про надання постанові Головного державного 
санітарного лікаря від 27.03.2020 № 4 щодо 
поводження з тілами померлих осіб з підозрою або 
підтвердженням коронавірусної хвороби

136
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03853/08-33 Лист25-04/9669/2-20
Про надання інформації щодо фінансування 
медичних закладів області у період поширення 
коронавірусу

137
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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03860/08-33 Лист26-04/9674/2-20
Про закупівлю робіт та послуг для запобігання 
поширенню коронавірусу із залученням фахівців 
ДП "Медичні закупівлі України"

138
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03907/08-33 Лист05.1-09/9332/2-2
Про надання інформації щодо змін до постанови 
КМУ від 11.03.2020 № 211 щодо обмежувальних 
заходів у зв'язку з поширенням коронавірусу

139
06.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

03550/08-26 Лист7/9.5/5430-20
Про проведення селекторної наради щодо проблем 
діяльності підприємств житлово-комунального 
господарства (управління житловим фондом, 
водопостачання та водовідведення, 
теплопостачання, поводження з побутовими 
відходами) в умовах карантину  02.04.2020 об 11-00

140
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03572/08-33 Лист3814-05/21629
Про забезпечення засобами індивідуального 
захисту під час поширення коронавірусу

141
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03639/08-39 Лист7/11.1/5572-20
Про особливості  поводження з побутовими 
відходами в період карантину

142
02.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03680/08-26 Лист7/10.1/5666-20
Про законодавчі зміни у сфері 
житлово-комунальних послуг

143
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ паперовий паперова

03733/08-20 Лист7/9.5/5699-20
Про виконання протокольного рішення селекторної 
наради від 02.04.2020 щодо фінансування заходів у 
ЖКГ, спрямованих на протидію поширенню 
коронавірусу

144
04.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03734/08-26 Лист7/9.1.2/5733-20
Про надання інформації стосовно заходів, 
необхідних для забезпечення якості питної води

145
06.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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03758/08-27 Лист7/34.1/5769-20
Про надання остаточних пропозицій стосовно 
субрегіонального рівня 
адміністративно-територіального устрою області

146
06.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03811/08-26 Лист7/9.3.1/5871-20
Про скасування вимог факсограми 

147
07.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03856/08-26 Лист7/9.3.2/5977-20
Про зняття з контролю виконання або оновлення 
завдань

148
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03887/08-26 Лист7/9.5/6043-20
Про надання переліку проєктів, спрямованих на 
забезпечення населених пунктів якісним 
водопостачанням та водовідведенням

149
10.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03896/08-27 Лист1/14.3/3469-20
Про надання інформації про вжиті заходи щодо 
скасування або актуалізації звітних матеріалів ОДА

150
09.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

03557/08-31 Лист3822-06/21671-0
Про щоденний моніторинг споживчих цін

151
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03596/08-41 Лист3901-05/21792-0
Про направлення на розгляд проєкту постанови 
"Про визнання такими, що втратили чинність 
деяких актів Кабінету Міністрів України" 

152
31.03.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03617/08-21 Лист3631-06/22096-0
Про вжиття додаткових заходів з протидії 
поширення коронавірусу щодо суб'єктів 
господарювання

153
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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03667/08-23 Лист3102-06/22677-0
Про надання інформації про суми кредиторської 
заборгованості за програмами підтримки розвитку 
АПК

154
04.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03685/08-23 Лист4602-04/22551-0
Про перенесення термінів проведення Міжнародної 
агропромислової виставки "АГРО-2020" на 
11-14.08.2020

155
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03779/08-42 Лист2832-06/23053-0
Про внесення змін до Методичних рекомендацій з 
розроблення положення про структурний підрозділ 
агропромислового розвитку

156
07.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03805/08-22 Лист3902-05/23139-0
Про скасування подання інформації по 
індустріальним паркам

157
07.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03827/08-19 Лист3223-06/23331-0
Про скасування завдань

158
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ паперовий паперова

03857/08-31 Лист4604-04/23402-0
Про надання інформації стосовно заходів щодо 
скасування або актуалізації звітних матеріалів ОДА

159
08.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03883/08-21 Лист3814-05/23544-0
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, які виробляють засоби боротьби з 
коронавірусом 

160
09.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03535/08-28 Лист4470/0/2-20/61
Про надання інформації щодо співпраці з 
соціально-відповідальним бізнесом

161
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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03566/08-28 Лист4460/0/2-20/51
Про надання технічної підтримки ОТГ щодо 
виконання функцій у сфері соціального захисту 
населення та захисту прав дітей

162
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03567/08-28 Лист4453/0/2-20/39
Про направлення копій наказів щодо гуманітарної 
допомоги

163
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03605/08-28 Лист4508/0/2-20/61
Про співпрацю з соціально відповідальним 
бізнесом для забезпечення продуктовими наборами 
незахищених верств населення

Інформація не потрібна. Узгоджено з 
Мінсоцполітикою Павлова ВВ 044-289-55-79

164
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03629/08-35 Лист4558/0/2-20/49
Про підготовку 9-ї періодичної доповіді про 
виконання Конвенціїї ООН про ліквідацію 
дискримінації щодо жінок

165
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03648/08-21 Лист04601-04/22359-
Про інформаційну підтримку бізнесу

166
02.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03671/08-28 Лист4632/0/2-20/56
Про особливості здійснення виплат державної 
соціальної допомоги та пенсії в період карантину

167
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03761/08-35 Лист4748/0/2-20/57
Про рекомендований алгоритм дій щодо захисту 
прав дітей та соціальної підтримки сімей з дітьми в 
умовах карантину у зв'язку із поширенням 
коронавірусу

168
06.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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03778/08-28 Лист4804/0/2-20/61
Про співпрацю з соціально відповідальним 
бізнесом для забезпечення продуктовими наборами 
незахищених верств населення

169
07.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03815/08-28 Лист4855/0/2-20/61
Про надання інформації щодо здійснення заходів із 
соціального захисту населення у період поширення 
коронавірусу

170
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03884/08-28 Лист4935/0/2-20/61
Про моніторинг функціонування інтернатних 
закладів системи соціального захисту населення

171
09.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03886/08-28 Лист
Про  забезпечення безперебійної роботи установ і 
закладів, які надають послуги екстрено (кризово) 
постраждалим від домашнього насильства в умовах 
поширення коронавірусу 

172
09.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України

03628/08-43 Лист2895/01/09.2-20
Про нагородження Євтушенка С.В.

173
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03825/08-28 Лист3128/05/07.1-20
Про надання інформації про вжиті заходи щодо 
скасування або актуалізації звітних матеріалів ОДА

174
07.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03852/08-28 Лист3139/05/11.2-20
Про надання інформації щодо кількості ветеранів 
Другої світової війни та прирівняних до них осіб

175
08.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03899/08-28 Лист3174/05/07.5-20
Про включення працівників територіальних органів 
Мінветеранів до складу обласних протиепідемічних 
комісій з протидії поширенню коронавірусу

176
09.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів
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03898/08-20 Лист05230-10-6/1055
Про внесення змін до рішень про місцеві бюджети 
з урахуванням видатків на протидію поширення 
коронавірусу

177
09.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

03565/08-51 Лист1/06-6-1413
Про поширення інформації щодо онлайн-курсу 
"Цифрова грамотність для державних службовців"

178
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

03593/08-22 Лист1/06-4-1446
Щодо надання спецперепусток для користування 
міським громадським транспортом операторів та 
провайдерів телекомунікацій

179
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03595/08-21 Лист1/06-3-1452
Про доведення змісту постанови КМУ від 
20.03.2020 № 242  щодо надання адміністративних 
послуг до райдержадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування

180
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03859/08-21 Лист1/06-3-1595
Про організацію роботи ЦНАП під час дії 
карантину

181
08.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03897/08-51 Лист1/03-4-3609
Про тендери на підключення шкіл до Інтернету

182
09.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

03622/08-20 Лист01-0956/26-1
Про виділення коштів з обласного бюджету  на 
реконструкцію самопливного каналізаційного 
колектора від колодязя №1

183
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03623/08-20 Лист01-0955/26-1
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
погашення кредиторської заборгованості по 
проведенню робіт з реконструкції самопливного 
каналізаційного колектора від колодязя №1

184
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

03687/08-37 Лист04-0968/28-1
Про розгляд науково-проектної документації

185
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03894/08-20 Лист01-0956/26-1
Про виділення коштів на виконання робіт з 
реконструкції самопливного каналізаційного 
колектора

186
02.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03895/08-20 Лист01-0955/26-1
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості

187
02.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

03645/08-09 Депутатське звернення31/03-12ОС
ДМР  ГРІШИН Я.В.
Про надання інформації щодо відділення 
інтервенційної кардіології КНП "Запорізька 
обласна клінічна лікарня"

188
31.03.2020від

№
від 03.04.2020
№ паперовий паперова

03646/08-09 Депутатське звернення31/03/20-3МР
ДМР ПРАСОЛ М.В.
Про надання інформації щодо 
товарно-матеріальних цінностей, які 
використовуються у боротьбі з коронавірусом

189
31.03.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03754/08-40 Рішення51/47
Про виділення та надання у постійне користування 
Службі автомобільних доріг у Запорізькій області 
земельних ділянок...

190
25.03.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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03817/08-33 Лист01/03-28/01066
Про сприяння у вирішенні питання в оформленні 
медичного обладнання

191
06.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03848/08-43 Лист01/03-28/01071
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Васильєвій С.Г., Забашті Н.М.

192
07.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Токмацька міська рада

03620/08-40 Лист105
Про стан розгляду клопотання щодо надання 
дозволу на розроблення проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки

193
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03729/08-20 Лист862/21-15
Про інформацію щодо освоєння коштів по 
м.Токмак

194
02.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

03611/08-20 Лист02-02-12/295
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопроводу по вул. Елеваторній

195
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська міська рада

03769/08-22 Рішення15
Про здійснення моніторингу можливого початку 
підготовки ділянки надр Гуляйпільського родовища 
залізних руд до аукціону з продажу спеціального 
дозволу на користування надрами

196
25.03.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

03728/08-20 Лист13/21-328
Про вирішення питання перерозподілу коштів

197
30.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Кам'янсько-Дніпровська міська рада

03610/08-20 Лист1227/03-35
Про виділення коштів на будівництво амбулаторії 
монопрактики

198
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03641/08-20 Лист1228/03-35
Про співфінансування з місцевого бюджету

199
01.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

03632/08-22 Лист02-23/0751
Про відкриття навігації маломірних суден на 2020 
рік

200
02.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

03569/08-30 Лист156
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ
Про неприєднання Новенської сільської ОТГ до м. 
Токмак

201
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03571/08-20 Лист1950
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про проблемні питання фінансування закладу

202
30.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

03574/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання пропозицій щодо напрямів 
використання коштів на реалізацію заходів з 
соціально-економічного розвитку області

203
01.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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03587/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ГРИШИН Я.
Про термінову підготовку та внесення проєкту 
рішення на сесію облради щодо перерозподілу 
коштів

204
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03624/08-09 Депутатське звернення12
ДОР ІЛЬЇН О.В.
Про виділення коштів для придбання обладнання 
для КНП "Обласний медичний центр 
серцево-судинних захворювань"

205
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03700/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР МАРЧЕНКО В.П. 
Про виділення коштів на придбання спортивного 
одягу

206
06.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03719/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо фінансування заходів 
із соціально-економічного розвитку

207
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03720/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо змін до обласного 
бюджету

208
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03732/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про надання інформації щодо економії бюджетних 
коштів

209
06.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03789/08-09 Депутатське звернення14653/1/1-20
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо фінансування заходів 
із соціально-економічного розвитку

210
06.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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03912/08-09 Депутатське звернення0/04/20-1МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації щодо використання 
товарно-матеріальних цінностей у боротьбі з 
коронавірусом

211
06.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

03536/08-54 Лист01-26/0486
Про неприпустимість закриття медичного кабінету 
в адміністративній будівлі

212
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03578/08-09 Депутатське звернення01
ДОР ЗОТОВ Д.І.
Про надання пропозицій щодо фінансування КНП 
"Обласний медичний центр серцево-судинних 
захворювань"

213
01.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03583/08-54 Лист1597/01-11
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про забезпечення пунктів пропуску медичним 
обладнанням та засобами індивідуального захисту

214
01.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03630/08-54 Розпорядження17-р
Про скликання тридцять шостої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради 03.04.2020

215
02.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03660/08-09 Депутатське звернення07/2020
ДОР СУРЖАН О.В.
Про виділення коштів для КП "Токмацька 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування"

216
02.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03678/08-54 Лист1560/01-11
ТОВ "ДІАМЕБ" 
Про можливість придбання 
імунохемілюмінесцентного аналізатора Маглумі 
800

217
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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03679/08-54 Лист01/89
Про функціонування овочевого ринку

218
20.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03681/08-54 Лист01-26/0500
Про надання інформації щодо звільнення або 
перебування у відпустках працівників медичних 
закладів 

219
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03721/08-09 Листб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо фінансування заходів 
із соціально-економічного розвитку

220
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03731/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо змін до обласного 
бюджету

221
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03739/08-54 Лист01-26/0502
Про розроблення переліку питань для медичних 
закладів області, які буде задіяно у боротьбі з 
поширенням коронавірусу

222
07.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03740/08-54 Протокольне рішення1
Про забезпечення ГУНП, ГУ ДСНС, Управління 
патрульної поліції  у Запорізькій області засобами 
індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами 
та паливно-мастильними матеріалами під час 
поширення коронавірусу

223
03.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03741/08-54 Протокольне рішення2
Про забезпечення оперативного інформування 
населення щодо ситуації, пов'язаної з поширенням 
коронавірусу

224
03.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова
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03742/08-54 Протокольне рішення3
Про виділення коштів резервного фонду обласного 
бюджету

225
03.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03753/08-54 Лист01-26/0503
Про фінансування поточних видатків

226
06.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03764/08-54 Лист01-26/0505
Про надання протокольного рішення від 03.04.2020 
№ 2 щодо забезпечення оперативного 
інформування населення щодо ситуації, пов'язаної з 
поширенням коронавірусу

227
06.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03773/08-09 Депутатське звернення01-26/0506
ДОР СЕМЕНКОВ Є. ТА ІНШІ
Про надання інформації щодо виконання 
протокольних доручень Регіонального 
антикризового штабу боротьби з коронавірусною 
інфекцією

228
07.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03775/08-54 Лист1686/01-11
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про заборону нарахувань за несвоєчасне 
здійснення платежів за житлово-комунальні 
послуги

229
07.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03841/08-54 Рішення34
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 20.04.2016 № 2 «Про застосування 
електронної системи закупівель товарів, робіт і 
послуг (ProZorro)» (із змінами)

230
03.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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03842/08-54 Рішення35
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку охорони здоров’я у Запорізькій області на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 65 (зі 
змінами та доповненнями)

231
03.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03843/08-54 Рішення39
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
14.03.2019 № 39 «Про Програму з фінансової 
підтримки комунальних підприємств, що належать 
до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Запорізької області, на 2019–2020 
роки» (зі змінами та доповненнями)

232
03.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03844/08-54 Рішення40
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 12.12.2019 № 141 „Про обласний бюджет 
на 2020 рік” (зі змінами та доповненнями)

233
03.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03845/08-54 Рішення41
Про проголошення 2020 року в Запорізькій області 
Роком пам’яті і слави всіх учасників бойових дій на 
честь 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні

234
03.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03846/08-54 Рішення42
Про заходи щодо організації медичного 
обслуговування ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється чинність Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

235
03.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03849/08-54 Лист1737/01-11
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на закупівлю автотранспорту 
для амбулаторії

236
07.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

34



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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03850/08-54 Лист1627/01-11
Про виділення коштів для забезпечення виконання 
заходів з протидії та поширенню коронавірусної 
інфекції

237
07.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03851/08-54 Лист1657/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів для забезпечення медичним 
обладнанням, ліками та виробами медичного 
призначення

238
07.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03876/08-54 Лист1874/01-05
Про надання інформації щодо моніторингу стану 
фінансування закладів охорони здоров'я під час 
реалізації програм медичних гарантій та 
забезпечення заходів з запобігання поширенню 
коронавірусу

239
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03880/08-54 Лист01-26/0539
Про термінову необхідність забезпечення засобами 
індивідуального захисту та іншим захисним 
обладнанням співробітників ДУ "Запорізький 
обласний лабораторний центр МОЗ України"

240
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03892/08-54 Лист1825/01-11
Про виділення коштів на лікування методом 
гемодіалізу

241
09.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03893/08-54 Лист1803/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію 
зовнішнього водопроводу у м.Вільнянск

242
09.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03900/08-54 Лист1740/01-27
Про звернення ПАТ "Запоріжжяобленерго"

243
09.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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03901/08-54 Лист01-26/0536
Про врегулювання проблемних питань стосовно 
доступності населення до забезпечення 
лікарськими засобами у сільській місцевості

244
09.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

03690/08-54 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
Про надання висновку щодо формування 
перспективного плану територій громад

245
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

03545/08-22 Лист001-064/5227
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

246
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03693/08-22 Лист001-064/5289
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

247
01.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03694/08-22 Лист001-064/5348
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

248
02.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03695/08-22 Лист001-064/5441
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

249
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03819/08-22 Лист001-064/5491
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

250
06.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03874/08-22 Лист001-064/5565
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

251
07.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

03656/08-40 Лист11/2017199/АП
Про надання інформації щодо опрацювання 
доручення КМУ про надання в оренду земельної 
ділянки  ПАТ "ЗМК "Запоріжсталь"

252
31.03.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03915/08-40 Лист11/2018165
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою

253
07.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

03691/08-48 Лист23-2333
Про надання переліку обсерваторів

254
04.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

03798/08-33 Лист03.03/27-1041
Про перелік дезінфекційних засобів, що 
використовуються при коронавірусі

255
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03799/08-33 Лист03.03/-27/1043
Про дезінфекцію об'єктів на територіях із твердим 
покриттям і у багатоквартирних будинках

256
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03916/08-20 Лист04/1103
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету на боротьбу із коронавірусом

257
10.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03809/08-22 Лист188
КТ "ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОГЕННИЙ 
ЗАВОД" І КОМПАНІЯ"
Про включення підприємства до переліку 
підприємств критичної інфраструктури

258
06.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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03821/08-22 Лист51/20
ТОВ "ТАТЕКС-СПФ"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

259
31.03.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03864/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про касаційну скаргу  у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

260
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03865/08-49 Лист908/2155/18
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про клопотання щодо касаційного провадження у 
справі ТОВ "Запорожградтранс-1"

261
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03869/08-40 Лист10/807
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання в оренду земельну ділянку

262
07.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03870/08-40 Лист10/806
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання в оренду земельну ділянку

263
07.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03871/08-40 Лист10/805
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання в оренду земельну ділянку

264
07.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03914/08-22 Лист4/186
ТОВ "АЙС ЗАПОРІЖЖЯ"
Про включення до переліку підприємств критичної 
інфраструктури

265
26.03.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03546/08-20 Лист393
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на перезарядку 
гамма-терапевтичного апарату "Рокус-М"

266
30.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

38
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03575/08-38 Лист91
ПАТ "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ" 
"ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ"
Про участь у радіопрограмі "На часі" у прямому 
ефірі "Українського радіо:Запоріжжя"

267
01.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03579/08-20 Лист10/466
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про сприяння у вирішенні проблемної ситуації

268
01.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03689/08-20 Лист75
ФІЛІЯ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД №86" ДП 
"КОНЯРСТВО УКРАЇНИ"
Про погашення заборгованості з заробітної плати, 
податків та інших платежів

269
02.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03757/08-25 Лист513/04-2020
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про погодження проєкту з будівництва 
пасажирського терміналу

270
06.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03776/08-20 Лист56/1
КП "УНІВЕРС"
Про фінансову підтримку підприємства

271
23.03.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03837/08-22 Лист07/2018444
ПАТ"ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання інформації щодо підприємств 
металургійної галузі ,які відносяться до об'єктів 
потенційно небезпечних технологій і виробництв

272
08.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03881/08-34 Лист20/04/14
КУ "АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МЕЛІТОПОЛЯ" ММР
Про реалізацію освітньої програми за напрямком 
"Шлях до успіху"

273
08.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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Комітет із громадського контролю за діями влади в 
Запорізькій облдержадміністрації

03585/08-33 Лист19
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МЕДИЧНА АСОЦІАЦІЯ 
ЛІКАРІВ ОРГАНІЗАТОРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про недофінансування КНЗ сфери охорони 
здоров'я

274
30.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

03576/08-46 Лист190
Про виділення додаткових груп патрулювання о. 
Хортиця

275
01.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03618/08-37 Лист192
Про посилення контролю за дотриманням 
обмежувальних заходів громадянами міста

276
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03650/08-44 Листб/н
ГО "ПРИМОРСЬКІ РИБАЛКИ"
Про надання дозволу на відкриття навігаційного 
періоду для маломірних суден

277
03.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ паперовий паперова

Суди

03725/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі Міщенко Е.О., 
Моісеєв С.В., Фурдуй Ю.Г.

278
30.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03867/08-49 Листб/н
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копії ухвал та рішень по цивільним справам

279
06.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

03581/08-20 Лист390
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про сприяння у виділенні коштів для перезарядки 
гамма-терапевтичного апарату "РОКУС-М"

280
30.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03636/08-33 Лист530
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про стан оптимізації лікарні

281
02.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03795/08-20 Лист560/1
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про потребу у додатковому фінансуванні на період 
запобігання поширенню коронавірусу

282
06.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03908/08-33 Лист173-1/01-11
КНП "ТМО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 
КАТАСТРОФ" ЗОР
Про фінансування заходів із запобігання 
поширенню коронавірусу

283
24.03.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

03730/08-43 Лист62-08/399
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Кушнірюка С.Г. (інші)

284
26.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

03538/08-16 Лист02-01/812
Про погодження звільнення Антонова А.М.

285
27.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03621/08-16 Лист209-07/203
(О. Бугай) Про надання інформації щодо 
фінансування заходів із протидії поширенню 
коронавірусу

286
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03663/08-16 Лист09-07/217
( О.Бугай) Про селекторну нараду 07.04.2020 щодо  
запобігання та поширенню, локалізації та ліквідації 
спалахів, епідемії  та пандемії короновірусної 
хвороби ( COVID-19) в регіонах України

287
03.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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03722/08-16 Лист09-07/225
(О. Бугай) Про участь у селекторній нараді щодо 
протидії поширенню коронавірусу 07.04.2020 о 
15-00

288
06.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03727/08-16 Лист09-07/224
Про забезпечення виконання розпорядження 
керівника робіт з ліквідації наслідків НС від 
28.03.2020 № 8 щодо потреб закладів охорони 
здоров'я під час поширення коронавірусу

289
06.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Президент України

03539/08-02 Указ123/2020
Питання Головнокомандувача Збройних Сил 
України

290
27.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03540/08-02 Указ128/2020
Про внесення змін до Указу Президента України 
від 11 лютого 2016 року 44

291
27.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03541/08-02 Указ122/2020
Про внесення змін до Положення про Генеральний 
штаб Збройних Сил України

292
27.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03791/08-02 Лист02/21423-01
(В. Зеленський) Про забезпечення сталої роботи 
підприємств оборонно-промислового комплексу 
України в умовах обмежувальних заходів задля 
недопущення поширення коронавірусу

293
06.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав людей з 
інвалідністю

03792/08-15 Лист15/2-01/228
(В. Сушкевич) Про захист прав і забезпечення 
окремих потреб осіб з інвалідністю під час 
карантину, пов'язаного з поширенням коронавірусу

294
03.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація
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03547/08-42 Лист01-40/0293
Про погодження призначення Візенкову Т.В.

295
30.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

03688/08-22 Лист01-43/0318
Про надання роз'яснень щодо весняного 
обстеження стану автомобільних доріг

296
06.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

03749/08-24 Лист01-23/0186
Про надання роз'яснень щодо належного 
оформлення договору купівлі-продажу  
двокімнатної квартири 

297
03.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

03744/08-43 Лист02-39/0140
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Смірновій О.М.

298
18.03.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03745/08-43 Лист02-39/0164
Про нагородження Дудки Н.О.

299
02.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

03602/08-20 Лист01-08/172
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
працівникам РДА

300
17.03.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03643/08-22 Лист09-П-05-1-Х
Про здійснення ремонту автодороги Т 04-08 
Павлоград - Новомиколаївка

301
13.03.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

03801/08-22 Лист0828/01-41
Про відкриття навігації

302
07.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
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03675/08-40 Лист01-37/057
Про надання роз'яснень щодо відповідальної особи 
, яка здійснює видачу погоджень проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок

303
04.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

03810/08-42 Лист01-33/082
Про погодження призначення Денисенка С.В.

304
07.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

03589/08-27 Лист13-29/0122
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій

305
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Хортицька райадміністрація

03586/08-39 Лист21.03/01-28-346
Про надання роз'яснень щодо поводження з 
відходами

306
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

03840/08-20 Лист01-27/139
Про виділення коштів на проведення 
проектно-вишукувальних та ремонтних робіт 
дороги Т-08-19,Більмак-/М-14/ 

307
08.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райрада

03765/08-33 Лист01/104
Про забезпечення КНП "Дніпрорудненська 
багатопрофільна міська лікарня" засобами для 
профілактики і реагування на можливі випадки 
зараження коронавірусом

308
13.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Сільські та селищні ради
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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

03549/08-20 Лист01-48/1089
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про розподіл залишків субвенції на закупівлю 
автотранспорту для медичних працівників КНП 
"Центр первинної медико-санітарної допомоги 
"Сімейний лікар"

309
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03577/08-27 Лист02-29/0300
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Про перейменування смт Більмак Більмацького 
району Запорізької області на смт Кам'янка

310
01.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03696/08-27 Лист05-09/0304
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО РАЙОНУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

311
01.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03697/08-27 Лист05-09/0305
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО РАЙОНУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

312
01.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03698/08-27 Лист05-09/0306
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО РАЙОНУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

313
01.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03701/08-20 Лист305
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на виготовлення технічної 
документації закладів освіти

314
30.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03747/08-30 Лист110
МАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про добровільне приєднання до ОТГ 

315
26.03.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03839/08-26 Лист01-48/1158-3
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про вирішення питання щодо подачі питної води 
на вводі КП"Благводсервіс Широківської громади"

316
06.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03911/08-22 Лист02-01-23/799
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про допомогу у проведенні ремонту даху 
автобусної зупинки

317
07.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

03582/08-50 Доповідна запискаб/н
Про організацію роботи Відділу на період дії 
карантину

318
01.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

03806/08-49 Листб/н
Про відзив на позовну заяву у справі за позовом 
Гордієнко В.В.

319
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03807/08-49 Листб/н
Про відзив на позовну заяву у справі за позовом 
Гордієнко В.В.

320
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03882/08-39 Доповідна запискаб/н
Про необхідність погодження проєктів 
розпоряджень голови облдержадміністрації щодо 
дозволів на викиди забруднюючих речовин

321
10.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадскістю
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03612/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки Горідько М.В.

322
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03613/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Горідько М.В.

323
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент освіти і науки

03616/08-32 Доповідна запискаб/н
Про переведення працівників закладів освіти на 
роботу в гнучкому та/або дистанційному режимі

324
02.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ паперовий паперова

Департамент фінансів

03588/08-20 Лист08-33/800
Про включення до порядку денного сесії облради 
питання стосовно змін до обласного бюджету

325
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ 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

03820/08-20 Лист07.3-08/2751
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

326
06.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03828/08-20 Лист06.2-09-07/2816
Про стан використання субвенцій

327
08.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ 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

03603/08-20 Лист127/8/08-01-30-0
Про надання роз'яснювально-презентаційних 
матеріалів щодо отримання довідок про доходи

328
31.03.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

03544/08-40 Лист53-229/13-03
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

329
26.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

03654/08-40 Лист13-8-0.4-572/90-
Про порушення земельного законодавства стосовно 
земельної ділянки для будівництва першої черги 
історико-культурного комплексу " Запорізька січ"

330
31.03.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

03751/08-22 ЛистВих-06-13-11/19
Про результати перевірки суб'єктів, що надають 
послуги з перевезення пасажирів, щодо дотримання 
заходів із недопущення поширення коронавірусу

331
01.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03631/08-46 Лист898/01/13-2020
Про медичні огляди громадян на стан сп'яніння

332
01.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03669/08-46 Лист612/06-04/2020
Про вимірювання та розрахунок об'ємів шкідливих 
хімічних речовин, які потрапляють у повітря під 
час діяльності ПАТ "Запоріжсталь"

333
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03715/08-46 Лист408/08/01-2020
УПРАВЛІННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Про особливості надання медичної допомоги 
особам, взятим під варту, під час поширення 
коронавірусу

334
01.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03712/08-49 Ухвала908/3414/19
Про ухвалу суду у справі ПРАТ "Компанія Райз"

335
02.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

03570/08-46 Лист81/кр
Про виділення медичного персоналу закладами 
охорони здоров'я м. Запоріжжя у квітні 2020 року 
для роботи у військово-лікарських комісіях

336
01.04.2020від

№
від 01.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03615/08-46 Лист752/кр
Про виділення лікувальними закладами Запорізької 
області медичного персоналу для роботи в 
медичних комісіях військових комісаріатів з 
01.04.2020  до 31.07.2020 року

337
26.03.2020від

№
від 02.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03686/08-48 Лист489
Про виділення коштів на проведення зборових 
заходів резервістів

338
23.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03703/08-48 Лист583
Про акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку в ТОВ "Соцсфера"

339
01.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03804/08-48 Лист556
Про проведення спільного штабного тренування 
08-10.04.2020

340
30.03.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03818/08-48 Лист561
Про інформування щодо заходів, які проводяться 
щодо попередження та профілактики поширення 
коронавірусної інфекції

341
30.03.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

03597/08-49 Лист280/6245/19/148
Про копію ухвали суду у справі "БІЗ 2012"

342
27.03.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03726/08-49 Лист280/1456/20/152
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"Підприємство Автосвіт"

343
31.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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з/п
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03862/08-49 Лист280/6450/19/578
Про повістку виклик до суду по справі 280/6450/19

344
03.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03863/08-49 Лист280/1456/20/158
Про копія ухвали суду за позовом ТОВ 
"Підприємство Автосвіт"

345
06.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03868/08-49 Лист808/3563/16/157
Про відповідь на запит у справі за позовом Іванова 
А.В.

346
03.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

03580/08-39 Лист2-3-6/1234-20
Про налагодження співпраці з Міжрегіональним 
офісом захисних масивів дніпровських водосховищ 
щодо контролю рівня води

347
23.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

03649/08-46 Лист3356/71/01-2020
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ ГУНП
Про надання інформації щодо виділення коштів на 
реконструкцію мереж водопостачання КЗ 
"Гуляйпільський колегіум "Лідер"

348
01.04.2020від

№
від 03.04.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03704/08-46 Лист1793/55/107/03-2
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Про надання інформації щодо взаємовідносин з 
ТОВ "Бердянськбудтрест

349
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03707/08-46 Лист1955/43/3-2020
ЗАВОДСЬКЕ ВП ГУНП
Про надання інформації щодо викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПАТ 
"Запоріжсталь"

350
27.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03756/08-32 Лист01-23/180
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ У ЗАП. ОБЛ.
Про надання інформації щодо ліцензування 
освітньої діяльності

351
06.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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03768/08-46 Лист1289/51/04-20
БІЛЬМАЦЬКЕ ВП ГУНП
Про надання інформації щодо ТОВ 
"АГРОХІМПРОДУКТ"

352
02.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03774/08-46 Лист2171/61-2020
ВЕСЕЛІВСЬКЕ ВП ГУНП
Про надання інформації щодо будівництва 
амбулаторії групової практики в с. Чкалове 
Веселівського р-ну

353
01.04.2020від

№
від 07.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03879/08-22 Лист8/20/60-20
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про вирішення питання щодо затвердження 
технологічного мінімуму споживання електричної 
енергії підприємствами

354
08.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

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

03766/08-49 Лист4334/03
Про надання інформації щодо виконання рішення 
суду із повернення земельної ділянки на користь 
держави Мохнатком С.О. 

355
30.03.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура

03590/08-46 Лист36-2842вих-20
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки, 
яка знаходиться у постійному користуванні ДП 
"Інформаційний центр персоніфікованого обліку 
пенсійного фонду України" для розміщення 
об'єктів рекреаційного призначення

356
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03706/08-46 Лист50-605вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо проведеної перевірки 
Рахунковою палатою України  Департамента 
капітального будівництва облдержадміністрації

357
31.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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03793/08-46 Лист34-2284вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо освітніх закладів, у 
користуванні яких перебувають земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення

358
07.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03866/08-49 Лист36-3000вих
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про відзив на апеляційну скаргу у справі Кулієва 
В.Є.

359
06.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03909/08-46 Лист36/3-2975вих-20
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельних ділянок на 
території Радивошівської сільської ради 
Якимівського р-ну

360
06.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03718/08-46 Лист08-65вих-20
Про надання інформації щодо передачі майна 
професійно-технічних закладів

361
02.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

03702/08-22 Лист10/555
Про вирішення питання прибирання сміття вздовж 
автомобільних доріг державного значення 

362
26.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03672/08-46 Лист59/6/1-492
Про організацію контролю та здійснення заходів 
перевірки із недопущення фактів зловживань під 
час забезпечення медичних закладів ресурсами для 
боротьби з коронавірусом

363
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

03542/08-45 Лист21-40-866
Про окремі питання проведення виборів депутатів 
Ботіївської сільської ради Приазовського району

364
30.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова
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03543/08-45 Лист21-28-859
Про організацію роботи з базами даних 
Державного реєстру виборців

365
27.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03889/08-07 Постанова87
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

366
07.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

03890/08-07 Постанова83
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року №66

367
07.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

03891/08-07 Постанова86
Про визнання такою, що втратила чинність, 
постанова Центральної виборчої комісії від 15 
листопада 2019 року № 1965

368
07.04.2020від

№
від 10.04.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

03710/08-49 Ухвала910/15585/19
Про ухвалу суду у справі ДП "НАЕК "Енергоатом"

369
30.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03724/08-49 Лист50/0/176-20
КАСАЦІЙНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ СУД
Про інформаційні запити Кириченка В.П.

370
30.03.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

03682/08-29 Лист24-23/4966-2958
Про внесення змін до Порядку проведення 
інвентаризації РАВ

371
03.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна митна служба України

03683/08-48 Лист7.10-1/21-03/6/5
Про графік отримання товарів, поміщених у режим 
відмови, на користь ОДА

372
01.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна податкова служба України
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03553/08-20 Лист1133/9/28-10-06-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС
Про стан розрахунків платників податків станом на 
01.11.2019

373
08.11.2019від

№
від 01.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба морського та річкового транспорту України

03797/08-22 Лист382/02/14-20
Про випуск з території баз стоянки маломірних 
(малих) суден

374
07.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

03604/08-51 Лист05/01-295
Щодо посилення заходів з кібербезпеки

375
31.03.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

03568/08-22 Лист571/03/14-20
Про вжиття заходів, пов’язаних із запобіганням 
поширенню на території України коронавірусу 
COVID-19

376
31.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державна служба України з лікарських засобів

03555/08-42 Лист2280-001.2/010.0
Про призначення Андрущенко А.В. на посаду 
начальника Держслужби з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками у Запорізькій області

377
25.03.2020від

№
від 01.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

03858/08-39 Лист08-13/2127-20
Про заборону відвідування населенням лісів і в’їзду 
до них автомобільного транспорту під час 
карантину, пов'язаного з поширенням коронавірусу

378
09.04.2020від

№
від 09.04.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

03770/08-33 Лист2793/5-15-20
Про підписання договорів надавачами медичних 
послуг

379
25.03.2020від

№
від 07.04.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби
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03601/08-42 Лист32/51/22-20
Про надання звіту щодо кількісного складу 
державних службовців

380
01.04.2020від

№
від 02.04.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

03705/08-47 Лист0411-111/12633
Про надання відомостей щодо реалізації 
скрапленого газу для потреб населення

381
02.04.2020від

№
від 06.04.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

03644/08-48 Лист843/14-05/2-20
Про надання інформації щодо загроз у сфері 
захисту критичної інфраструктури

382
31.03.2020від

№
від 03.04.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Рахункова палата України

03794/08-20 Лист18-844
Про надання інформації щодо результатів аудиту

383
01.04.2020від

№
від 08.04.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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