
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 12.05.20 по 15.05.20

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

04878/08-20 Доповідна запискаб/н
(І. ФЕДОРОВ) Департамент економічного розвитку
Про розподіл субвенції з державного бюджету на 
фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження

1
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04908/08-42 Доповідна запискаб/н
(В. ТАРАСЕНКО) Про встановлення надбавки за 
інтенсивність праці Литвиненку В.А., Ярошу В.О.

2
14.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04938/08-20 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Абдурахманової С.П., Воловик 
М.В., Матвіїшиної О.Є.

3
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04939/08-20 Доповідна запискаб/н
(В. ТАРАСЕНКО) Департамент 
житлово-комунального господарства
Про перерозподіл коштів обласного бюджету

4
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04940/08-20 Доповідна запискаб/н
(В. ТАРАСЕНКО) Департамент 
житлово-комунального господарства
Про перерозподіл коштів обласного бюджету

5
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

04956/08-20 Доповідна запискаб/н
(В. ТАРАСЕНКО) Про преміювання за квітень 
Литвиненка В.А., Яроша В.О.

6
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

04863/08-20 Доповідна запискаб/н
(З. БОЙКО) Про преміювання директора 
Державного архіву Запорізької області Тедєєва 
О.С.

7
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04864/08-20 Доповідна запискаб/н
(З. БОЙКО) Про преміювання начальника 
Управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації Билима О.М.

8
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

04941/08-01 Закон України566-IX
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо штрафних 
балів

9
24.04.2020від

№
від 15.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04942/08-01 Закон України552-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо умов обігу земель 
сільськогосподарського призначення

10
31.03.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

04943/08-01 Закон України561-IX
Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради 
України щодо протидії зловживанням правами 
народних депутатів України у ході законодавчої 
процедури

11
16.04.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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04944/08-01 Постанова568-IX
Про утворення Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України з питань розслідування 
оприлюднених у засобах масової інформації фактів 
можливих корупційних дій посадових осіб органів 
державної влади, які призвели до значних втрат 
дохідної частини Державного бюджету України

12
24.04.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04945/08-01 Закон України554-IX
Про національну інфраструктуру геопросторових 
даних

13
13.04.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04946/08-01 Закон України560-IX
Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р 
(Проєкт "Вища освіта України") між Україною та 
Європейським інвестиційним банком

14
16.04.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04947/08-01 Закон України562-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
визначення територій та адміністративних центрів 
територіальних громад

15
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04948/08-01 Постанова571-IX
Про Звернення Верховної Ради України до 
парламентів іноземних держав та парламентських 
асамблей міжнародних організацій щодо 
засудження триваючої збройної агресії Російської 
Федерації проти України, незаконної анексії 
Автономної Республіки Крим і міста Севастополя 
та окупації окремих районів Донецької і Луганської 
областей, політичних репресій проти громадян 
України та звільнення політичних в’язнів - 
громадян України

16
30.04.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

3



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04949/08-01 Постанова576-IX
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради 
України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України з питань розслідування 
оприлюднених у засобах масової інформації фактів 
можливих корупційних дій посадових осіб органів 
державної влади, які призвели до значних втрат 
дохідної частини Державного бюджету України"

17
30.04.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

04784/08-09 Депутатське звернення04-14/16-2020/4
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про надання інформації щодо діяльності "Клінік, 
дружніх до молоді"

18
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

04795/08-09 Депутатське звернення279/1
НДУ М. НІКІТІНА
Про виготовлення проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію Північного 
групового водопроводу в с.Широке

19
07.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04853/08-09 Депутатське звернення01-10/174
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про виділення субвенції на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку 
Василівського, К.-Дніпровського , 
Великобілозерського районів та м. Енергодар

20
29.04.2020від

№
від 13.05.2020
№ 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

04800/08-15 Лист2774.2/20/23.2
Про забезпечення належних умов роботи 
психоневрологічних інтернатів

21
06.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04801/08-15 Лист2783.2/20/28.1
Про надання інформації щодо виділення житла 
внутрішньо переміщеним особам

22
06.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04936/08-48 Лист313/4/3434
В/Ч А0135
Про отримання інформації з камер 
відеспостереження

23
13.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

04766/08-28 ЛистО/2095/2020050
МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ 
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про участь у вебінарі з питань забезпечення прав 
осіб з інвалідністю 13.05.2020

24
07.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04760/08-40 Листб/н
ПРОКОПОВИЧ Н.В.
Про надання згоди на поділ земельної ділянки 
рекреаційного призначення 

25
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04781/08-33 Лист3/2
АСОЦІАЦІЯ МІСЬКИХ ГОЛІВ МІСТ 
РОЗТАШУВАННЯ ДІЮЧИХ АЕС УКРАЇНИ
Про узгоджені дії на період дії карантину 
COVID-19

26
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04804/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ГУЛІЄВ І.М.
Про незаконне притягнення Чумака О.В. до 
кримінальної відповідальності

27
03.04.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04805/08-31 Лист290420-01
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА НАВЧАННЯ"
Про проведення вебінару з питань публічних 
закупівель 13.05.2020 о 10-00

28
29.04.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04834/08-22 Лист19/05-2020
ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про енергосервісну модернізацію харчоблоків

29
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

5



№
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

04840/08-33 Лист0505/20
МТК "АЛЬТАІР"
Про поставку медичного обладнання та засобів 
індивідуального захисту

30
05.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04858/08-22 Лист95
ТОВ " ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про узгодження довідки щодо покупки 
скрапленого газу на аукціоні

31
08.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04877/08-40 Лист41/17/2-20
ТОВ "НІБУЛОН"
Про надання дозволу на розроблення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки

32
12.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04889/08-49 Листб/н
АДВОКАТ А.ПАЛІЄНКО
Про копію витягу з ЄРДР у досудовому 
розслідуванні за заявою Самойленко А.М.

33
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04894/08-33 Лист136
ДП УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ МОЗ
Про співпрацю із забезпечення засобами 
індивідуального захисту

34
13.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04899/08-44 Лист25
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З 
РЕАБІЛІТАЦІЇ
Про анонсування засідання Комісії 21.05.2020

35
13.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

04902/08-22 ЛистУ-3/4-80/1131-2
"ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про виділення коштів залізничному транспорту для 
відновлення сталої роботи 

36
08.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04907/08-49 Адвокатський запит12.05/20/3
АДВОКАТ БОРИСЕНКОВ В.В.
Про надання інформації щодо Антонова А.М., 
Шишинашвілі Л.Р.

37
12.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

04915/08-51 Лист1/64
ТОВ "НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ"
Про застосування новітнього 
програмно-апаратного рішення для моніторингу 
соціально-політичної ситуації

38
13.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04919/08-35 Лист37
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СОС ДИТЯЧІ 
МІСТЕЧКА"
Про реалізацію проєкту  "Підтримка системи 
захисту дитини"

39
06.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04926/08-40 Листб/н
ДЕНИСОВ І.Г.
Про надання у користування на умовах оренди 
водний об'єкт

40
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04937/08-22 ЛистН/НЗЕ-21/149
РФ "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про організацію зустрічі щодо вирішення 
проблемних питань

41
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04952/08-49 Лист280/5102/20
Про відзив на позовну заяву Барановської М.В.

42
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04955/08-48 Лист7.10-1/21-03/6/7
ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ
Про графік передачі товарів, поміщених у режим 
відмови на користь держави, що зберігаються на 
складі Одеської митниці

43
13.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ паперовий паперова

04975/08-20 Лист060520-1
ПП "АЛАН ГРУП"
Про погашення заборгованості за виконані роботи

44
06.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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04978/08-33 Лист055/05
ВБФ "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про подовження термінів проведення акції "Дитяче 
серденько, живи" до 30.09.2020

45
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Посольства, консульства

04779/08-41 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ТУРЕЦЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ В М.ОДЕСА
Про вирішення ситуації з вірменською діаспорою

46
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

04814/08-49 Лист280/1345/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду у справі за апеляційною 
скаргою Заболотної Н.О.

47
05.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04819/08-49 Ухвала340/698/20/9318/
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі за позовом Гордієнка В.В.

48
06.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04820/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

49
05.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04823/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

50
05.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04900/08-49 Ухвала808/3563/16
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про проведення судового засідання у режимі 
відеоконференції

51
08.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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04920/08-49 Лист760/33493/19/22
МОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
Про надання інформації щодо Голіздри Є.Ю.

52
16.03.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04921/08-49 Лист280/5364/19/200
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання копії ухвали за позовом ТОВ 
"Автопростір Запоріжжя"

53
01.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04922/08-49 Ухвала908/1727/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про позов до ТОВ "Анхель Альянс"

54
12.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

04904/08-28 Лист1201.3.3-5075/12
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ В 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ.
Про розроблення пропозицій до нового проєкту 
плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство на період до 2020 року

55
12.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ДУ "Урядовий контактний центр"

04783/08-18 Лист1439-20
Про звернення громадян, що надійшли на урядову 
"гарячу лінію" протягом квітня 2020 року 

56
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

04761/08-03 Розпорядження508-р
Про затвердження плану заходів на 2020—2027 
роки із запровадження Концепції реалізації 
державної політики у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна 
(професійно-технічна) освіта” на період до 2027 
року

57
29.04.2020від

№
від 12.05.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова
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04762/08-03 Постанова345
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
забезпечення безперервного надання 
кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі 
заміни надавача таких послуг

58
29.04.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

04763/08-03 Постанова342
Про визначення переліку посад працівників, 
службових і посадових осіб, щодо яких не 
застосовується обмеження під час нарахування 
заробітної плати, грошового забезпечення у квітні 
2020 р. та на період до завершення місяця, в якому 
відміняється карантин, установлений Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2

59
29.04.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04764/08-03 Постанова343
Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України

60
04.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04765/08-03 Постанова338
Про внесення змін до пункту 5 Порядку 
використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті за програмою "Електронне урядування"

61
06.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04768/08-06 Доручення19169/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про фінансування заходів, пов’язаних із 
запобіганням надзвичайної ситуації на 
самопливному каналізаційному колекторі та 
напірному трубопроводі у м. Бердянську

62
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04769/08-06 Доручення19172/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про погашення заборгованості по об’єкту 
"Будівництво з’єднувального каналу для 
відновлення водного сполучення Азовського моря з 
Молочним лиманом"

63
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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04770/08-06 Доручення18532/1/1-20
(О. Резніков) Про виконання п. 3  розпорядження 
КМУ від 21.11.2018 р. № 944-р "Про затвердження 
плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб та впровадження 
довгострокових рішень щодо внутрішнього 
переміщення на період до 2020 року"

64
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04771/08-06 Доручення19374/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про заходи до Дня пам'яті та 
примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні 1939-1945 років

65
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04772/08-06 Доручення19371/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради членів Державної комісії з питань ТЕБ та 
НС від 08.05.2020 щодо виплати доплат медичним 
працівникам

66
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04773/08-17 Доручення15505/0/2-20
(О. Ярема) ВОЗНЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад

67
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04843/08-06 Доручення19171/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про встановлення прибережної захисної смуги в м. 
Бердянськ

68
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04868/08-06 Лист19566/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
додаткових доплат медичним працівникам, які 
зайняті в роботах із ліквідації коронавірусу

69
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04892/08-17 Лист15715/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення голови Ради 
національних спільнот України А. Аванесяна з 
пропозиціями стосовно реалізації державної 
політики у етнонаціональній сфері

70
13.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04924/08-06 Доручення18751/1/1-20
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ТРАНСПОРТУ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
Про надання інформації стосовно затвердження 
програми "Велике будівництво"

71
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04925/08-06 Доручення19613/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ЗІНКЕВИЧ Я.
Про забезпечення безконтактними приладами для 
вимірювання показників температури тіла людини 
КНП «Запорізький регіональний протипухлинний 
центр»

72
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04929/08-03 Постанова358
Про внесення зміни до пункту 1 постанови 
Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. 
№ 240

73
13.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04930/08-03 Постанова357
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 14 березня 2018 р. № 183 і від 3 
березня 2020 р. № 166 

74
13.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04931/08-17 Лист15844/0/2-20
Про  Рекомендації щодо підготовки та надання 
інформації за показниками ефективності діяльності 
голів обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій 

75
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04932/08-04 Витяг з протоколу1-30/2/20-6/0
Витяг з протоколу № 30 засідання Кабінету 
Міністрів України (п. 6) щодо попередньої оплати 
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 
бюджетні кошти

76
13.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04962/08-06 Доручення2019/0/1-20
(Д. Шмигаль) За результатами Державної комісії з 
питань ТЕБ та НС від 13.05.2020 щодо 
недопущення порушень в роботі атомних 
електростанцій у зв'язку з поширенням 
коронавірусу

77
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04963/08-06 Доручення19829/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ВАСИЛЕВСЬКА -СМАГЛЮК 
ТА ІНШІ
Про стан  виплат надбавок медичним працівникам 
за березень-квітень 2020 року

78
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04968/08-17 Лист16046/0/2-20
Про відновлення торгівлі на ринках товарами 
промислової групи

79
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04971/08-17 Лист16051/0/2-20
Щодо приведення земельної ділянки у 
відповідність до вимог законодавства про охорону 
довкілля

80
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04972/08-03 Постанова363
Про внесення зміни до пункту 2 постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. 
№ 168

81
13.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля

04776/08-39 Лист26/1.4-32.2-1216
Про проведення заходів до Міжнародного дня 
біорізноманіття (22 травня)

82
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

04973/08-41 Лист413/14-194/087-
Про участь у конкурсі на здобуття звання 
"Всесвітня столиця книг"

83
13.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

13



№
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

04767/08-37 Лист6119/5.4
Про надання інформації щодо кількості виданих 
дозволів на проведення масових заходів для 
здійснення кінозйомок

84
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04842/08-37 Лист6156/5.11.2
Про заходи до Дня пам’яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу (18 травня)

85
11.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04849/08-37 Лист6190/10.5
Про вшанування пам’яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу 18 травня

86
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04969/08-38 Лист6264/12.3
Щодо поширення матеріалів з висловлення 
вдячності лікарям

87
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

04788/08-34 Лист723/14
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
схвалення Плану дій щодо реалізації Стратегії 
національно-патріотичного виховання на 2020-2025 
роки"

88
07.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04807/08-34 Лист747/7.3
Про направлення Протокольних доручень від 
08.05.2020 № 5/7.3/20 за підсумками 
онлайн-конференції під головуванням Міністра 
молоді та спорту України В.Гутцайта від 
04.05.2020

89
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04846/08-34 Лист764/3.3
Про розвиток молодіжних 
консультативно-дорадчих органів

90
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04847/08-32 Лист1/11-3237
Про погодження пропозицій за напрямом "Ремонт 
та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти"

91
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

14



№
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

04953/08-20 Лист1/9-255
Про фінансування у 2020 році оснащення закладів 
загальної середньої та професійної 
(професійно-технічної) освіти, що забезпечують 
здобуття повної загальної середньої освіти

92
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04785/08-33 Лист26-04/12667/2-2
Про виконання постанови від 09.05.2020 № 15 
"Про затвердження Тимчасових рекомендацій 
щодо організації протиепідемічних заходів..."

93
11.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04786/08-33 Лист26-04/12668/2-2
Про виконання постанови від 09.05.2020 № 19 
"Про затвердження Тимчасових рекомендацій 
щодо організації протиепідемічних заходів..."

94
11.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04787/08-33 Лист26-04/12672/2-2
Про виконання постанови від 09.05.2020 № 16 
"Про затвердження Тимчасових рекомендацій 
щодо організації протиепідемічних заходів..." (та 
інші)

95
11.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04871/08-33 Лист10-17/13078/2-2
Про нарахування та стан до 14-00 13.05.2020 
поінформувати МОЗ виплати доплат до заробітних 
плат медичним та іншим працівникам закладів 
охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті на 
роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2 за березень та квітень 2020 року

96
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04890/08-33 Лист04.2-17/13143/2-
Про захист і реалізацію прав дітей під час 
карантину, пов'язаного з поширенням 
коронавірусу, та забезпечення належного 
медичного обслуговування

97
20.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04806/08-26 Лист7/10.1/7639-20
Про надання інформації щодо фактичних обсягів 
споживання тепла

98
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04837/08-25 Лист235/7
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНРЕГІОНІ
Про участь у онлайн-марафоні з питань будівельної 
галузі 01-05.06.2020

99
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04844/08-26 Лист7/10.1/7673-20
Про надання інформації щодо нарахування плати за 
послуги з централізованого опалення та постачання 
гарячої води

100
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04845/08-26 Лист7/10.2/7679-20
Про надання інформації щодо стану розрахунків за 
спожиту електроенергію у сферах централізованого 
водопостачання та централізованого 
водовідведення

101
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04888/08-26 Лист7/10.1/7720-20
Про формування тарифів на теплову енергію та 
комунальні послуги в умовах законодавчих змін

102
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04901/08-27 Лист7/14.3/7793-20
Про надання інформації щодо розроблення та 
оновлення містобудівної документації  і 
забезпечення планами зонування території

103
14.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04917/08-26 Лист7/10.1/7820-20
Про надання інформації щодо зміни органами 
місцевого самоврядування тарифів на 
житлово-комунальні послуги

104
14.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04964/08-42 Лист7/36.2/7864-20
Про стан розвитку та функціонування галузей під 
час проведення реорганізації відповідних 
структурних підрозділів обласних адміністрацій

105
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04965/08-33 Лист7/19.1/7884-20
Про здійснення контролю з виїздом в заклади, 
визначені для тимчасового розміщення громадян, 
що потребують тимчасової обсервації, пов’язаною 
з потенційним ризиком інфікування гострою 
респірат

106
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04970/08-20 Лист7/19.4/7875-20
Про надання інформації про використання коштів 
державного фонду регіонального розвитку

107
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04774/08-28 Лист6692/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

108
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04775/08-28 Лист6661/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

109
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04867/08-28 Лист6753/0/2-20/29
Про погодження проєкту постанови КМУ щодо 
виплати компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги з догляду на непрофесійній 
основі

110
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04873/08-28 Лист6784/0/2-20/51
БІОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Про реалізацію інвестиційних проєктів із 
заміщення природного газу для органів соціального 
захисту населення

111
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04893/08-28 Лист1661/0/5-20/61
Про розгляд звернення Сидорова Ф.М. щодо 
направлення його в психоневрологічний інтернат 
для проживання

112
13.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04777/08-20 Лист04120-15-2/1374
Про особливості складання паспортів бюджетних 
програм у період карантину

113
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04778/08-20 Лист08020-08/1-6/13
Про строки подання пропозицій змін до розпису 
державного бюджету

114
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04851/08-20 Лист33010-07-5/1366
Про якість звітування щодо стану організації та 
здійснення внутрішнього контролю за 2019 рік

115
07.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04852/08-20 Лист33020-07-5/1399
Про новий посібник з внутрішнього аудиту

116
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04981/08-20 Лист33040-06-5/1430
Про якість формування стратегічних та 
операційних планів діяльності з внутрішнього 
аудиту

117
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

04848/08-51 Лист1/04-3-2076
Про запровадження послуги "єМалятко" у ЦНАП

118
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

04927/08-20 Лист1910/02-35-3
Про погодження помісячного розпису спеціального 
фонду обласного бюджету 

119
06.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18
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04928/08-33 Лист1832/02-57-2
Про вирішення питання забезпеченням закладів 
охорони здоров`я компонентами крові

120
05.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04808/08-09 Депутатське звернення16
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про надання інформації щодо потрави бджіл на 
території Запорізької області

121
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04809/08-09 Депутатське звернення17
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про надання інформації щодо ремонту приміщення 
Малокатеринівського фельдшерсько-акушерського 
пункту

122
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Обласна рада

04841/08-54 Лист2150/01-13
Про надання пропозицій щодо подальшого 
функціонування КНП "Госпіталь ветеранів війни" 
ЗОР

123
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04860/08-54 Лист2196/01-11
ТОВ "ЗАПОРІЖІНЖЕНІРИНГ"
Про реалізацію проєкту міжнародної технічної 
допомоги GIZ щодо реконструкції будівлі КЗ 
"Запорізький обласний протитуберкульозний 
санаторій"

124
12.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04879/08-54 Лист2198/01-11
АДВОКАТ ПИРОГОВ М.І.
Про надання інформації щодо лісгоспів

125
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04880/08-54 Лист2184/01-11
КЗ ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК 
"САДИБА ПОПОВА"
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості

126
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
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04882/08-54 Лист2143/01-26
Про фінансування госпітального відділення для 
інвалідів і ветеранів війни

127
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04883/08-54 Лист2180/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ"
Про виділення коштів для відшкодування витрат на 
виплату та доставку пенсій, призначених на 
пільгових умовах працівникам закладу

128
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04884/08-54 Лист2092/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ"
Про виділення додаткових коштів на погашення 
кредиторської заборгованості

129
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04895/08-54 Лист2178/01-11
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів на поточний ремонт покрівлі 
ТОВ "ДОТ "Морський"

130
13.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04896/08-54 Лист2177/01-11
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів на погашення боргових 
зобов'язань

131
13.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04897/08-54 Лист2138/01-11
ТОВ "ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ"
Про заборгованість установ області за спожитий 
природний газ

132
07.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04951/08-54 Лист2154/01-05
Про заборгованість із заробітної плати на 
комунальному підприємстві „Облводоканал” 
Запорізької обласної ради

133
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

20
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04967/08-54 Лист07-Л-120-2
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО" ЗОР
Про протиправні дії депутатів ЗОР

134
13.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроенерго"

04827/08-43 Лист125-456
Про присвоєння Почесного звання Кійко С.Г.

135
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Дніпроспецсталь"

04826/08-43 Лист125-455
Про присвоєння Почесного звання Матвієнко О.С., 
Коваленко О.О.

136
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запоріжавтотранс"

04831/08-22 Лист1/-06-01-154
Про відновлення транспортного сполучення

137
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

04791/08-22 Лист001-064/7100
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

138
07.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04792/08-22 Лист001-064/7144
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

139
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04916/08-22 Лист001-064/7257
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

140
12.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04959/08-22 Лист001-064/6236
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

141
11.04.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

21
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04960/08-22 Лист001-064/7364
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

142
13.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

04909/08-43 Лист07/2022834
Про нагородження Третьякова О.Б. та інших

143
14.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

04861/08-22 ЛистВС/02-636
Про підтримку сталої роботи підприємства

144
12.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

04821/08-49 Лист28-23/9718
Про клопотання щодо участі у судовому засіданні у 
справі за позовом ДП "НАЕК "Енергоатом"

145
07.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04957/08-26 Лист26-36/9890
Про узгодження загальновиробничих норм 
питомих витрат на 2021 рік

146
13.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04815/08-49 Листб/н
ТОВ "РІСК"
Про заяву щодо визнання виконавчого документу 
таким, що не підлягає виконанню

147
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04832/08-21 Лист31/933
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про облік об'єктів державної власності

148
07.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04836/08-20 Лист1/01
ТОВ "ЗАПОРІЖХЛІБІНВЕСТ"
Про недопущення блокування реєстрації 
податкових накладних

149
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04855/08-20 Лист36
ТОВ "ЗАПОРІЖХЛІБТРАНС"
Про недопущення блокування реєстрації 
податкових накладних 

150
08.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04856/08-22 Лист31
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про поновлення роботи пасажирського транспорту

151
12.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04857/08-22 Лист32
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про продовження обслуговування маршруту 
"Мелітополь (АС-2) - Мордвинівка"

152
12.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04859/08-20 Лист1/01
ТОВ "ЗАПОРІЖХЛІБІНВЕСТ"
Про недопущення блокування реєстрації 
податкових накладних 

153
08.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04898/08-54 Лист1971/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про надання дозволу на реконструкцію частини 
приміщень

154
13.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04912/08-40 Лист201/0805/03
ТОВ "ВИРОБНИЧА МЕРЕЖА ДНІПРО"
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

155
08.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04914/08-22 Лист1/06-01-54
ТОВ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про відновлення транспортного сполучення

156
12.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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04976/08-22 Лист04/187
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про облаштування доріг м.Бердянськ

157
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Інші кореспонденти

04782/08-37 Листб/н
ДУХОВНА РАДА ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про дозвіл на проведення Богослужінь

158
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04825/08-40 Лист275
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянок державної 
власності у постійне користування

159
07.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04881/08-43 Лист1
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА 
ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦІАЦІЯ
Про присвоєння почесного звання Бурці Г.Ф.

160
10.03.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04830/08-22 Лист7
ЗОО ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про відновлення транспортного сполучення

161
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04869/08-34 Лист38
ГО "ВФСТ "КОЛОС" У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про реконструкцію стадіону ім. О.В. Андрєєва в с. 
Михайлівське Новомиколаївського р-ну 

162
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04979/08-22 Лист14/05-20-1
ГО "ТРАНСПОРТНА ІНІЦІАТИВА"
Про включення до складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників Горського 
А.О.

163
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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04980/08-22 Лист5
ГО "ГРОМАДА ЗА БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ"
Про включення до складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників Сорокіна 
Г.В.

164
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Установи культури

04918/08-43 Лист83
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ 
КУЛЬТУРИ "СУЧАСНИК"
Про присудження премії Соломатовій Т.Л.

165
04.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

04793/08-20 Лист2181
КУ "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про визначення джерела фінансування 
безоплатного лікування психічно хворих

166
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04839/08-25 Лист3003
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про вжиття заходів щодо завершення 
реконструкції харчоблоку лікарні

167
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04862/08-33 Лист2999
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про забезпечення лікарськими засобами та 
витратними матеріалами для лікування хворих на 
гострий коронарний синдром 

168
06.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04886/08-25 Лист3003
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про сприяння у завершенні реконструкції об'єкта 
"Харчоблок обласної клінічної лікарні..."

169
12.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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04911/08-20 Лист01-11/309
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР"
Про своєчасне затвердження кошторисних 
призначень для розрахунків з ТОВ "АМД 
БУДСЕРВІС"

170
13.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Полтавська ОДА

04850/08-22 Лист01-30/2848
Про започаткування співпраці

171
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

04950/08-16 Лист04-01/1250
Про відзначення Дня пам'яті жертв політичних 
репресій 17.05.2020

172
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Михайлівська райдержадміністрація

04906/08-43 Лист02-39/0176
Про нагородження Кириченка М.В. та інших

173
22.04.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

04910/08-42 Лист01-11/0230
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
голові райдержадміністрації Попюку В.М.

174
14.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

04780/08-22 Лист02-121/0758
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт доріг

175
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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04811/08-27 Лист870
ВОЗНЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад

176
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04833/08-38 Лист0840
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання даних щодо дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами поза межами населених 
пунктів

177
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04835/08-22 Лист630
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про автобусне сполучення до с. Надеждине

178
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04838/08-25 Лист01-48/1371
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про отримання технічних умов від ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" для приєднання 
новозбудованого об'єкту до існуючих потужностей 
електропостачання

179
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04887/08-26 Лист41
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про план дій щодо кризової ситуації з абонентами 
СКП "Конка"

180
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04905/08-22 Лист150
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про відновлення приміського автобусного 
сполучення

181
13.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04923/08-27 Лист01-028вих.101
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про створення Ботіївської ОТГ

182
13.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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04935/08-34 Лист1139
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про запрошення на відкриття спортивного 
майданчика 28.05.2020

183
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04958/08-27 Лист840
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

184
13.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04977/08-27 Листб/н
РОБОЧА ГРУПА  ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ТА 
ЗАХИСТУ САМОСТІЙНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про формування 5-ти об'єднаних територіальних 
громад 

185
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

04933/08-20 Доповідна запискаб/н
Про проведення позапланового внутрішнього 
аудиту розрахунків Департаменту екології та 
природних ресурсів ЗОДА

186
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

04828/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2020 
році

187
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04829/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2020 
році

188
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ 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)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04870/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища для 
здійснення заходу щодо управління відходами

189
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04874/08-40 Доповідна запискаб/н
Про інформування щодо земель державної та 
комунальної власності

190
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Департамент освіти і науки

04866/08-42 Доповідна запискаб/н
Про тимчасово виконувача обов'язків директора 
Департаменту В. Захарчука

191
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

04954/08-42 Лист116/03-17
Про проведення навчання у дистанційному режимі 
18.05.2020

192
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я

04974/08-43 Лист1276/04-21
Про нагородження Докус Н.Г. та інших

193
15.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

04961/08-20 Лист2615/9/08-01-06-
Про надання інформації щодо податкової звітності

194
12.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

04810/08-40 Лист13-8-0.47-893/90
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ПАТ "Новополтавський кар'єр"

195
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

29



№
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

04885/08-40 Лист13-8-0.47-893/90
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання інформації щодо земельної ділянки, 
що знаходиться у користуванні ПАТ 
"Новополтавський кар'єр"

196
12.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

04817/08-49 Ухвала908/1107/20
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Барт-Будсервіс"

197
05.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

04934/08-39 Лист1822/11
Про створення робочої групи для координації дій 
регіональних служб та організацій із запобігання 
забрудненню р. Дніпро та прибережних смуг

198
14.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

04802/08-22 Лист01-08/636
Про виділення паливно-мастильних матеріалів з 
регіонального матеріального резерву

199
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04803/08-20 Лист01-08/639
Про залишення без розгляду листа щодо виділення 
коштів з резервного фонду обласного бюджету на 
паливно мастильні матеріали

200
12.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

04865/08-48 Лист848
Про надання списку осіб, які мають відповідну 
медичну підготовку та перебувають за межами 
системи охорони здоров'я

201
08.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

04824/08-49 Лист808/7863/14/197
Про копію ухвали у справі за позовом Ярмощука 
М.А.

202
07.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
30



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

04796/08-46 Лист4341/92-2020
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про проведення службового розслідування за 
фактом неналежного виконання медичними 
працівниками професійних обов'язків, що призвело 
до смерті Наумичевої О.І.

203
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04798/08-46 Лист2855/61-2020
ВЕСЕЛІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ПрАТ "Агропромислова 
компанія"

204
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04799/08-46 Лист2856/61-2020
ВЕСЕЛІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів щодо будівництва 
амбулаторії групової практики в с.Чкалове 
Веселівського району

205
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

04812/08-46 Лист8387/08-64/1603
Про повернення після державної реєстрації 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
21.04.2020 № 158

206
30.04.2020від

№
від 12.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04813/08-46 Лист8374/08-64/1602
Про повернення після державної реєстрації 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
23.04.2020 № 163

207
30.04.2020від

№
від 12.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04818/08-49 Лист10089
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову суду у справі Димова В.В.

208
06.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

04875/08-46 Лист36/3-4091вих-20
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо впливу на довкілля 
та цільове призначення земельних ділянок по 
проєктам будівництва вітроелектростанцій "Зофія 
ІІ" та "Зофія ІІІ"

209
08.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04913/08-46 Лист37/4-6286вих-20
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо будівництва 
трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач 
тощо ДП "Запорізький облавтодор"

210
08.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04797/08-46 Лист05/1-528вих-20
Про надання інформації щодо виділення земель 
Національного заповідника "Хортиця"

211
08.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04876/08-46 Лист04/7-184вих-20
Про надання постанови координаційної наради 
керівників правоохоронних органів щодо протидії 
правопорушенням у сфері запобігання поширенню 
коронавірусу

212
08.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04789/08-46 Лист59/3/3-596нт
Про надання інформації стосовно Шевцова С.Г. 
(інші)

213
06.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04790/08-46 Лист59/3/3*597нт
Про надання інформації стосовно Шевцова С.Г. 
(інші)

214
06.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

04816/08-49 Ухвала910/1674/19
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ "Агротіс"

215
30.04.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

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

04966/08-49 Лист9901/113/20/291
Про повістку виклик до суду за позовом Ващенко 
В.О.

216
12.05.2020від

№
від 15.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04872/08-29 Лист16-7264/162-1
Про аналіз коригування Планів евакуації

217
13.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

04891/08-29 Лист16-7313/162-1
Про реалізацію евакуаційних заходів в умовах 
поширення COVID-19

218
13.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ паперовий паперова

Державна судова адміністрація

04822/08-49 Лист10-8945/20
Про відзив на скаргу ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

219
05.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

04794/08-46 Лист602/9/28-97-23-0
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИХ 
РОЗСЛІДУВАНЬ ОФІСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ 
ПОДАТКІВ
Про надання інформації та копій документів 
стосовно ТОВ "Епіцентр К"

220
07.05.2020від

№
від 12.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

04903/08-22 Лист1493/1/7.2-5
Про обмеження руху великовагового 
автотранспорту при температурі вище +28*С з 
01.06.2020

221
13.05.2020від

№
від 14.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

04854/08-47 Лист22-03/17061/20
Про направлення наказів щодо штатної чисельності 
та Типового положення уповноваженого підрозділу 
(особи) з питань запобігання та виявлення корупції

222
08.05.2020від

№
від 13.05.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

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