
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 18.05.20 по 22.05.20

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

05079/08-22 Доповідна запискаб/н
О. ГОЛТВЕНКО (стажування) (Департамент 
промисловості)
Про винесення питання щодо недопущення 
відключення ПАТ "Запоріжжяобленерго" від 
електропостачання ТОВ "ЗТМК" на розгляд 
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС

1
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05096/08-37 Доповідна запискаб/н
В. ДЗЯТКІВСЬКИЙ (Департамент культури)
Про результати перевірки КЗ "Запорізький 
обласний художній музей" ЗОР

2
20.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05181/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ДЗЯТКІВСЬКИЙ
Про преміювання В. Мороко та Н. Власової за 
квітень 2020 року

3
07.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05184/08-43 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про нагородження Кармазіної І.С.

4
22.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05185/08-43 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про нагородження Нестерової І.В.

5
22.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА



№
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

05002/08-40 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент економіки)
Про погодження проєкту розпорядження голови 
облдержадміністрації "Про надання ДП 
"Бердянське лісове господарство" в постійне 
користування земельних ділянок для ведення 
лісового господарства і пов'язаних з ним послуг 
***ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 18.05.2020 
№ 189***

6
18.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

05135/08-09 Депутатське звернення04-30/10-2020/5
Про Звіт Рахункової палати України щодо 
результатів фінансового аудиту проєкту 
"Модернізація системи соціальної підтримки 
населення України"

7
21.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05171/08-09 Депутатське звернення04-12/12-1028
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про звернення гр. Савицької Л.М. щодо відмови 
транспортування її хворого чоловіка

8
14.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ паперовий паперова

Народні депутати України

05010/08-09 Депутатське звернення62
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про виділення субвенції на закупівлю медичного 
обладнання для КНП "Запорізька обласна клінічна 
лікарня" ЗОР

9
18.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ 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

05011/08-15 Лист12607.4//46
Про надання інформації щодо протидії 
дискримінації

10
18.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

2



№
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

05125/08-41 ЛистО/2112/2020051
МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ 
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про Інформаційну довідку щодо впливу пандемії 
COVID-19 на ромські громади в Україні

11
19.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05153/08-41 ЛистО/2127/2020052
МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ 
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про Рекомендації щодо захисту бездомних людей

12
20.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05005/08-26 Лист14/05-1
ТОВ "ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Про проектування, будівництво і реконструкцію 
очисних споруд

13
14.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05016/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ШУМЕЙКО І.П.
Про стягнення витрат на професійну правничу 
допомогу по справі ТОВ "Агротіс"

14
14.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05036/08-21 Лист2-03/360
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ЗАЙЦЕВ Д.С.
Про наявність у ДП "Запорізький облавтодор" 
захисних споруд цивільного захисту

15
04.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05063/08-32 Лист12.05.20/4
ТОВ "ДІКСІ-ЦЕНТР"
Про проведення семінарів-практикумів

16
12.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

05076/08-40 Лист01/14001
ПАТ "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

17
15.04.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

3



№
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

05112/08-33 Лист47/1
ВСЕУКРАЇНСЬКА  АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ та АТО
Про спробу закриття єдиного госпітального 
відділення ветеранів Афганістану та АТО

18
07.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05116/08-39 Лист334/13-04
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про попередження пожеж в екосистемах

19
20.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05126/08-22 Лист44/09-000779/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електричної енергії ТОВ "ЗТМК"

20
20.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05127/08-22 Лист44/09-000783/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електричної енергії Південно-Східному 
міжрегіональному управлінню з питань виконання 
кримінальних покарань

21
20.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05139/08-31 Лист224
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про організацію торговельної місії до Турецької 
Республіки, м.Стамбул 27-29.07.2020

22
20.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05141/08-48 Лист22/2464
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про заходи із забезпечення прикордонного режиму 
на державному кордоні

23
12.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05165/08-22 Лист44/09-000793/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електричної енергії ТОВ "Південний завод 
гідравлічних машин"

24
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Посольства
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

05084/08-41 Лист6156/17-200-843
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В КНР
Про потребу у медичних товарах

25
20.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05103/08-41 Лист1364
ПОСОЛЬСТВО РУМУНІЇ В УКРАЇНІ
Про заходи Національного комітету з надзвичайних 
ситуацій

26
18.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05164/08-41 ЛистKyiv/Amb/Misc/
ПОСОЛЬСТВО ІНДІЇ В УКРАЇНІ
Про виділення авіарейсів для репатріації індійських 
громадян з України

27
20.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

05017/08-49 Лист808/3563/16
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду на 11.06.2020 по справі Іванова 
А.В.

28
14.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05019/08-49 Ухвала908/1724/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

29
12.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05020/08-49 Лист280/5188/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду на 04.06.2020 по справі ПАТ 
"Запорізький залізорудний комбінат"

30
14.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

5



№
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

05021/08-49 Лист280/5188/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду по справі ПАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

31
07.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05024/08-49 Ухвала908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Вибір"

32
12.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05025/08-49 Ухвала910/8271/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду по справі ВП "Запорізька АЕС"

33
14.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05026/08-49 Ухвала910/8271/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду по справі ВП "Запорізька АЕС"

34
14.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05027/08-49 Ухвала910/1674/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Агротіс"

35
08.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05175/08-49 Ухвала908/2630/13
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про позов до ТОВ "Ріск"

36
12.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05176/08-49 Лист22-ц/807/1610/2
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про надання постанови щодо позову до Ляшкевича 
І.І.

37
14.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

04990/08-43 Лист10857
ВБФ "ВДЯЧНІСТЬ. ВИЗНАННЯ. НАДІЯ"
Про нагородження медичних працівників

38
17.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04986/08-17 Лист16106/0/2-20
(В. Поліщук) Про звернення Семенівської сільської 
ради Запорізької області про передачу земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну власність ОТГ

39
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04987/08-17 Лист16101/0/2-20
(В. Федорчук) Про розробку нового документа з 
подальшої інтеграції ромів

40
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04988/08-06 Доручення18806/1/1-20
(М. Федоров) Про заходи зі зменшення втрат в 
інженерних мережах

41
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04993/08-17 Лист16165/0/2-20
(О. Ярема) Про участь у нараді членів Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС 18.05.2020 о 10-00

42
18.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05013/08-17 Лист16163/0/2-20
(О. Ярема) Про звернення Новоолексіївської 
сільської ради стосовно добровільного об'єднання у 
Приморському районі Запорізької області

43
18.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05045/08-03 Постанова375
Деякі питання оплати праці (грошового 
забезпечення) окремих категорій працівників, 
військовослужбовців Національної гвардії та 
Державної прикордонної служби, осіб рядового та 
начальницького складу органів і підрозділів 
цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують 
життєдіяльність населення, на період дії 
карантину...

44
29.04.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05047/08-06 Доручення19371/10/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення доплат медичним 
працівникам, які задіяні в боротьбі з коронавірусом

45
18.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

05048/08-17 Лист16252/0/2-20
(В. Федорчук) ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ 
АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО"
Про перевірку законності дій слідчих та прокурорів 
Запорізької області щодо дезорганізації системи 
охорони здоров'я м.Запоріжжя

46
18.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05068/08-17 Лист16374/0/2-20
(О. Ярема) Про звернення Новоолексіївської 
сільської ради Приморського району Запорізької 
області щодо залишення Новоолексіївської 
громади в існуючому форматі

47
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05069/08-17 Лист16406/0/2-20
(В. Федорчук) Про впровадження медичної 
реформи 

48
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

05071/08-17 Лист16359/0/2-20
(О. Ярема) Про звернення Андрівської сільської 
ради Бердянського р-ну щодо залишення ОТГ в 
існуючих межах

49
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05105/08-03 Розпорядження543-р
Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, 
у тому числі тих, що фінансуються з метою 
погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської 
служби станом на 1 січня 2020 року

50
13.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05117/08-06 Доручення20394/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації за 
результатами робочої поїздки до Закарпатської 
області 9 травня 2020 року щодо реалізації проєкту 
"Велике будівництво"

51
20.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05136/08-17 Лист16676/0/2-20
(В. Поліщук) Про вжиття заходів, направлених на 
включення гуртожитків міста Бердянська до 
Загальнодержавної цільової програми передачі 
гуртожитків у власність територіальних громад

52
21.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05142/08-06 Доручення20862/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ГОНЧАРЕНКО О.
Про надання інформації щодо доплат медичним 
працівникам

53
21.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05143/08-06 Доручення15226/9/1-20
(М. Федоров) Про створення робочої групи щодо 
розробки стратегічної комплексної програми по 
забезпеченню життєдіяльності в регіоні в умовах 
надзвичайної ситуації, пов'язаної із епідемією 
короновірусу

54
21.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05144/08-06 Доручення20056/1/1-20
(М. Федоров) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Про звернення Херсонської ОДА з пропозиціями 
стосовно плану антикризових заходів щодо 
економічного розвитку України

55
21.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05145/08-06 Доручення16892/17/1-20
(М. Федоров) Про надання комунальних послуг

56
21.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05150/08-04 Протокол наради 
(засідання)

21207/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про Протокол № 8 позачергового 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
18.05.2020

57
20.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05160/08-06 Доручення20820/1/1-20
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про погодження виділення коштів для закупівлі 
апаратів штучної вентиляції легень

58
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05180/08-03 Постанова392
Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів

59
20.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05190/08-06 Доручення19771/1/1-20
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про рекомендації слухань на тему: "Стан 
погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати"

60
22.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Інші корпорації

05154/08-22 ЛистЦ-7-80/1349-20
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про відновлення перевезення пасажирів 
залізничним транспортом

61
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05179/08-20 ЛистЦ-3-80/1303-20
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про виділення коштів з місцевих бюджетів для 
покриття збитків товариства

62
20.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

04982/08-46 Лист15308/5/14-2020
Про повторне погодження проєкту розпорядження 
КМУ "Про затвердження плану заходів з реалізації 
Концепції боротьби з тероризмом в Україні"

63
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міністерство енергетики та захисту довкілля

05070/08-39 Лист26/1.5-212.1.1-1
Про надання інформації у сфері управління 
відходами

64
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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05014/08-35 Лист71/ВМУ/14-546-
Про повернення в Україну малолітньої Єви 
Жердєвої

65
18.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04989/08-22 Лист6224/35/10-20
Про результати вжитих заходів із забезпечення 
безбар’єрного доступу осіб з інвалідністю до 
транспортної інфраструктури

66
12.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

05050/08-37 Лист6414/10.4
Про виконання рішень Міжурядової 
українсько-німецької комісії

67
18.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

05052/08-34 Лист850/3.3
Про надання пропозицій для внесення змін до 
наказу Міністерства молоді та спорту України від 
03.03.2016 № 808 
 

68
18.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

05067/08-34 Лист862/11
Про надання інформації щодо об’єктів, які можуть 
бути реалізовані в рамках проєкту «Україна – 
чемпіон!» до кінця 2020 року 

69
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04983/08-32 Лист1/9-258
Про співфінансування проєктів програми 
"Спроможна школа для кращих результатів"

70
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04984/08-33 Лист26-04/13210/2-2
Про внесення змін до Змін до Стандартів медичної 
допомоги "Коронавірусна  хвороба (COVID-19)"

71
13.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04985/08-35 Лист04.2-17/13143/2-
Про реалізацію прав дітей під час карантину

72
13.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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05043/08-33 Лист26-04/13637/2-2
Про виконання постанови від 16.05.2020 № 21 
"Про внесення змін до постанови "Щодо протидії 
поширенню коронавірусної хвороби..."

73
18.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05044/08-33 Лист25-04/12937/2-2
Про роз'яснення щодо подачі документів громадян, 
які потребують лікування за кордоном

74
12.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05077/08-22 Лист05.1-09/13823/2-
Про можливість відновлення роботи громадського 
транспорту

75
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05078/08-33 Лист26-02/13626/2-2
Про погодження проєкту наказу МОЗ "Про 
внесення змін до наказу МОЗ України від 
01.08.2005 № 385" щодо розвитку національної 
системи крові

76
18.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05121/08-33 Лист20/53-20
Про сприяння у проведенні моніторингу відповідно 
до інструменту ВООЗ 

77
19.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05122/08-33 Лист25-04/14003/2-2
Про надання інформації щодо стану будівництва та 
реконструкції відділень екстреної медичної 
допомоги

78
20.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05161/08-33 Лист21-13/14106/2-2
Про проблемні питання створення резерву 
медичного персоналу, який може бути залучений 
до виконання заходів зі стабілізації епідемічної 
ситуації

79
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

04994/08-19 Лист7/7.1/7932-20
Про надання пропозицій щодо розподілу 
бюджетних асигнувань за бюджетною програмою 
2761070 "Державний фонд регіонального розвитку"

80
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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документа

05012/08-26 Лист7/10.1/7963-20
Про надання інформації щодо нарахування та 
оплати за послуги з централізованого опалення та 
постачання гарячої води

81
16.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05108/08-19 Лист7/34.4/8207-20
Про надання інформації щодо чисельності 
населення ОТГ за статтю і віком

82
20.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05113/08-26 Лист7/10.1/7990-20
Про процедуру інформування споживачів у процесі 
перегляду тарифів на комунальні послуги

83
18.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05114/08-25 Лист8/19.2/3358-20
Про надання інформації щодо реалізації проектів в 
рамках програми "Велике будівництво"

84
19.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05151/08-41 Лист7/12/8297-20
Про погодження проєктів документів до 2-го 
засідання  українсько-білоруської Робочої групи з 
питань міжрегіонального та транскордонного 
співробітництва (04.06.2020)

85
21.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05159/08-25 Лист7/15.3/8334-20
Про надання інформації щодо заробітної плати, 
який враховується при визначенні вартості об'єктів 
будівництва у 2020 році

86
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05183/08-33 Лист7/19.4/8413-20
Про надання інформації щодо будівництва 
амбулаторій у сільській місцевості

87
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

05087/08-31 Лист4602-04/31698-0
Про Сорсингову платформу ДУ "Офіс з просування 
експорту"

88
20.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

13
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Джерело  інформації 
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05129/08-40 Лист2852-06/31850-0
Про приведення земельної ділянки у відповідність 
до вимог законодавства про охорону довкілля

89
20.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05157/08-23 Лист2841-06/32277-0
Про участь у конференції з питань бджільництва 
29.05.2020

90
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05046/08-28 Лист7013/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

91
18.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05049/08-28 Лист6263/1/2-20/58
Про виконання Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю

92
18.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05053/08-28 Лист7037/0/2-20/49
Про проведення селекторної наради з питань 
протидії торгівлі людьми 26.05.2020

93
18.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05128/08-35 Лист7156/0/2-20/57
Про оформлення органами опіки та піклування 
матеріалів про адміністративні правопорушення

94
20.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05152/08-28 Лист7214/0/2-20/29
Про надання інформації щодо суїцидів серед дітей

95
21.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05162/08-35 Лист6157/2/2-20/57
Про погодження проєкту Державного стандарту 
соціальної послуги догляду та виховання дітей в 
умовах, наближених до сімейних

96
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство фінансів

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04995/08-20 Лист08020-15/1-6/14
Про погодження паспорта бюджетної програми

97
12.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05188/08-20 Лист04110-08-7/1520
Про надання інформації щодо зміни структури та 
змісту бюджетних програм

98
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

05051/08-51 Лист1/06-3-2186
Про організацію роботи ЦНАПів у період 
карантину

99
18.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство юстиції

05123/08-46 Лист4305/4.6/7-20
Про надання пропозицій до проєкту Указу 
Президента України "Про внесення змін до Указу 
Президента України від 25.08.2015 № 501/2015 
"Про затвердження Національної стратегії у сфері 
прав людини"

100
19.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05062/08-20 Лист01-1195/26-1
Про виділення додаткових коштів на забезпечення 
хворих інсуліном

101
13.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05173/08-33 Лист01/03-28/01324
Про врегулювання діяльності КУ "Запорізьке 
обласне бюро судово-медичної експертизи"

102
20.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05060/08-09 Депутатське звернення01-1184/41-1
Про включення до Загальнодержавної цільової 
програми передачі гуртожитків у власність 
територіальних громад на 2020-2021 роки

103
12.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

05080/08-25 Лист806/09
Про затвердження титулу об'єкта будівництва 
пасажирського терміналу КП "Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя"

104
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Приморська міська рада

05029/08-49 Лист02-25/1007
Про відзив на апеляційну скаргу Старуна С.М.

105
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05182/08-09 Депутатське звернення22
ДОР ЧЕРЕДНІЧЕНКО С.В.
Про надання інформації щодо обстеження 
спеціалізованих металургійних підприємств

106
22.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

05031/08-54 Лист2162/01-11
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР " ЗОР
Про забезпечення препаратами крові

107
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05032/08-54 Лист2139/01-13
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ 
ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ" ЗОР
Про зупинення знищення підрозділів КНП 
"Запорізького обласного центра служби крові"

108
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

16
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05033/08-54 Лист2212/01-21
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С. 
Про виділення коштів на проведення медичних 
оглядів на стан алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп'яніння для КНП " Бердянського закладу з 
питань психіатричної допомоги"

109
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05094/08-54 Лист2308/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про будівництво нового корпусу дистанційної 
променевої терапії КУ "Запорізький обласний 
клінічний онкологічний диспансер" ЗОР

110
19.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05095/08-54 Лист2196/01-11
ТОВ "ЗАПОРОЖІНЖИНІРИНГ"
Про реконструкцію будівлі КЗ "Запорізький 
обласний дитячий протитуберкульозний санаторій" 
ЗОР

111
19.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05120/08-54 Лист2263/01-27
ЗООГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про відновлення транспортного сполучення

112
20.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05130/08-54 Лист2188/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МЕДИЧНА АСОЦІАЦІЯ 
ЛІКАРІВ ОРГАНІЗАТОРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про скрутне фінансове становище комунальних 
некомерційних підприємств

113
20.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05131/08-54 Лист2234/01-11
БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт водопровідної 
мережі в с. Степанівка Друга

114
20.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05132/08-54 Лист2310/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ 
ДІТЕЙ "ЮНИЙ ЧИТАЧ" ЗОР
Про виділення коштів на передплату періодичних 
видань

115
20.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05166/08-54 Лист01-26/0671
Про надання інформації щодо погашення 
кредиторської заборгованості

116
22.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05186/08-54 Лист2309/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СЛУЖБИ КРОВІ" ЗОР
Про додаткове виділення коштів для 
функціонування підприємства

117
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05187/08-54 Лист01-26/0670
Про фінансування поточних видатків

118
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05098/08-09 Депутатське звернення551
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
20.05.2020

119
20.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

05008/08-22 Лист001-064/7440
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
пелектроенергію

120
14.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05009/08-22 Лист001-064/7507
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

121
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05040/08-22 Лист001-065/7406
Про погашення заборгованості КП "Житлосервіс" 
ОМР ЗО за спожиту електроенергію

122
13.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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05109/08-22 Лист001-064/7700
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" щодо 
електричної енергії

123
19.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05110/08-22 Лист001-064/7587
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" щодо 
електричної енергії

124
18.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

05149/08-22 Лист57
ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПМГУ ТОВ "ЗТМК"
Про складну ситуацію на підприємстві

125
19.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

05191/08-43 Лист3/29/23-1520
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Нужного О.Г. (та інші)

126
22.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

05174/08-40 Лист08-28/10427
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

127
19.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05028/08-49 Лист20/36
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про доповнення до апеляційної скарги на рішення 
Запорізького окружного адміністративного суду від 
12.02.2020

128
14.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05085/08-33 Лист04/191
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про надання рекомендацій щодо функціонування 
санаторно-курортних закладів

129
19.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05100/08-40 Лист13/05/20-6
ТОВ "СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС"
Про надання дозволу на поділ земельної ділянки

130
13.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

05155/08-22 Лист21/05-1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про зміну директора товариства

131
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05156/08-22 Лист21/05-1
ТОВ "АВТОПРОСТІР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про зміну директора товариства

132
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05074/08-25 Лист708/05-2020
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про погодження проєкту будівництва 
пасажирського терміналу

133
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04992/08-22 Лист5
ГО "ГРОМАДА ЗА БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ"
Про кандидатуру до складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

134
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05107/08-44 Лист19/05/20/2
ГО "ОБ'ЄДНАНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ РУХ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання інформації щодо Національного 
заповідника "Хортиця"

135
19.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Суди

05030/08-49 Лист335/11295/19
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 10.06.2020

136
28.04.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

04991/08-33 Лист836
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про потребу в медичному обладнанні

137
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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05006/08-19 Лист62-04/487
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про участь у проєкті регіонального розвитку

138
18.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05054/08-32 Лист01-28/947
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про участь в урочистому засіданні Вченої ради 
19.05.2020 о 14-00

139
18.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

05099/08-40 Лист01.01-22/625
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСТИТЕТ
Про право постійного користування земельною 
ділянкою

140
05.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

05065/08-16 Листб/н
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради з 
питань розвитку інфраструктури регіонів 
21.05.2020 о 15-00

141
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05088/08-16 Лист41-01/70
(К. Тимошенко) Про заходи з відзначення Дня 
Європи 16.05.2020

142
14.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05089/08-16 Лист41-01/72
(К. Тимошенко) Про надання інформації щодо 
об'єктів "Великого будівництва"

143
15.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05090/08-16 Лист04-01/1211
(С. Трофімов) АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про добровільне об'єднання територіальних громад

144
12.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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05091/08-16 Лист
(С. Трофімов) НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ
Про добровільне об'єднання територіальних громад

145
13.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05167/08-16 Лист46-01/269
(Р. Машовець) Про припинення інформування 
щодо заходів з відбору громадян на військову 
службу за контрактом 

146
20.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

05075/08-23 Лист2735/01-05
Про утилізацію безхазяйних, заборонених і 
непридатних до використання в сільському 
господарстві хімічних засобів захисту рослин

147
29.04.2020від

№
від 19.05.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

05003/08-42 Лист01.1-16/0306
Про погодження продовження повноважень 
Василенка О.П.

148
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05064/08-42 Лист01-18/0281
Про погодження надбавки Полієктову Р.А.

149
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

05001/08-43 Лист03-20/0253
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Руснак Л.А.

150
13.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05066/08-27 Лист01-26/0236
Про визначення державних і регіональних інтересів 
для їх урахування під час розроблення 
містобудівної документації

151
05.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

05124/08-31 Лист01-01-19/0297
Про поновлення роботи ярмарків

152
19.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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Пологівська райдержадміністрація

05083/08-33 Лист01-51/265
Про оснащення медичним обладнанням КНП 
"Пологівська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування"

153
19.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05093/08-22 Лист05-01/267
Про руйнування дорожнього покриття 
великоваговим транспортом

154
19.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

05042/08-42 Лист01-11/0233
Про виплату матеріальної допомоги Попюку В.М.

155
18.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Вільнянська райрада

05104/08-09 Депутатське звернення23
ДЕПУТАТ ВІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙРАДИ ЗАЙЦЕВ 
О.М.
Про недопущення знищення курганів

156
13.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Мелітопольска райрада

05015/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ ШАБАНОВА Т.С. (ТА 
ІНШІ)
Про захист довкілля від підпалів та 
несанкціонованих вирубок лісосмуг

157
18.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

05007/08-22 Лист02-23/0927
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про відновлення транспортного сполучення

158
18.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05041/08-20 Лист239
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про фінансування реконструкції системи 
водопостачання

159
13.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05056/08-22 Лист03.1-12/1237
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про проведення конкурсу з визначення перевізника 
за напрямком: Мелітополь (АС-2) - Зірка

160
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05086/08-20 Лист248/02-01-32
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання запитів на фінансування 
природоохоронних заходів із обласного 
екологічного фонду у 2020 році

161
07.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05115/08-22 Лист03.1-12/1252
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про надання інформації щодо ремонту доріг

162
20.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05134/08-20 Лист01-32/492
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання запитів на фінансування 
природоохоронних заходів із обласного 
екологічного фонду у 2020 році

163
19.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05138/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ МАТВІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ М. ЛЕВЧЕНКО
Про утилізацію скотомогильника на території 
с.Матвіївка

164
21.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05178/08-22 Лист191/01-22
ПРИМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про проведення ямкового ремонту на частині 
автомобільної дороги М-18 
Приморське-Степногірськ-Малі Щербаки

165
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Чернігівська райрада

05092/08-22 Лист01-27/098
Про відновлення транспортного сполучення

166
19.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадскістю

05058/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
М. Горідько у травні 2020 року

167
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05059/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання М. Горідько за квітень 2020 року

168
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

05037/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл субвенції для підтримки закладів 
та заходів у системі охорони здоров'я

169
18.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05073/08-20 Доповідна записка03-04/1922
Про перерозподіл коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров'я

170
19.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05133/08-20 Доповідна записка03-04/1923
Про розподіл видатків загального фонду бюджету 
на 2020 рік в рамках заходів Програми розвитку 
охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 
роки

171
19.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

05081/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл обсягу капітальних видатків за 
КПКВК 08013102 КУ "Веселівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

172
19.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій
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05004/08-42 Лист117/03-17
Про погодження спеціальних програм підвищення 
кваліфікації

173
15.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

04997/08-29 Лист5301-829/5313
Про ліквідацію 32-ї Державної 
пожежно-рятувальної частини

174
05.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05119/08-29 Лист5301-1033/5307
Про відновлення оперативно-чергової служби 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення ЗОДА

175
18.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

05061/08-40 Лист13-8-0.46-943/90
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання інформації щодо порушення вимог 
земельного законодавства (ТОВ 
"Іммідж-Томалекс")

176
14.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

05140/08-23 ЛистВих-04-13-11/31
Про виділення вірусу африканської чуми свиней

177
20.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05111/08-46 Лист607/01/08-2020
Про організацію проведення медичних оглядів 
громадян на стан сп'яніння 

178
13.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05137/08-43 Лист2026/01/3-20
Про нагородження Смірнова І.В. (та інші)

179
19.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління статистики
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05039/05-40 Лист18-18/81/20
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

180
13.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

05022/08-49 Ухвала908/2630/13
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Ріск"

181
13.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05148/08-49 Ухвала908/3414/19
УХВАЛА суду по справі ПАТ "Компанія Райз"

182
14.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

05038/08-22 Лист09/02-2020
Про обслуговування апаратури оповіщення у 2020 
році

183
12.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

05118/08-22 Лист01-08/669
Про виділення паливно-мастильних матеріалів з 
регіонального матеріального резерву

184
19.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

05018/08-49 Лист280/3723/19/204
Про копію ухвали суду по справі ФГ "Кривохатько 
В.В." та виклик до суду на 09.06.2020

185
13.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05023/08-49 Лист280/2404/20/203
Про копію ухвали суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

186
13.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05034/08-38 Лист131
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про участь у програмі "Тема Дня" з питань доплат 
медичним працівникам 20.05.2020

187
18.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова
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05055/08-46 Лист2794/60-6/2020
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ ГУНП
Про надання інформації щодо проведення 
експертизи сільськогосподарської техніки 
Інспекцією державного технічного нагляду

188
18.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05082/08-22 Лист01-1/17874
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ
Про режимні виміри 17.06.2020

189
19.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05097/08-46 Лист1550/62/01-2020
ПРИАЗОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про проведення перевірки щодо правильності 
нарахування оплати за теплову енергію ТОВ 
"Перспектива"

190
21.04.2020від

№
від 20.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05172/08-46 Лист17-01-02/5735/9-
ТУ ДБР У М. МЕЛІТОПОЛІ
Про надання копій документів щодо передачі в 
оренду ПАТ "Запорізький рибокомбінат" земель 
природоохоронного призначення

191
15.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

05177/08-46 Лист8913/08-64/1713
Про повернення нормативно-правового акта після 
державної реєстрації (розпорядження голови 
облдержадміністрації від 29.04.2020 № 168)

192
14.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

05057/08-46 Лист36-4197вих.-20
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо вжиття заходів із 
припинення прав на земельні ділянки гр. Ітунгулу 
В.І. та інших

193
13.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

05146/08-49 Лист31/3-8082-20
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про розірвання договору оренди землі ТОВ 
"Барт-Будсервіс"

194
18.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Прокуратура Запорізької області

05101/08-46 Лист05/1-609вих-20
Про надання інформації щодо виконаних робіт 
ТОВ Рубікон Моноліт" та ТОВ 
"Укрбудремонттехнологія"

195
19.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05102/08-46 Лист05/1-593вих-20
Про надання копії розпорядження від 06.05.2020 № 
178 "Про надання ТОВ "ТК "Донрибкомбінат" в 
оренду водного об'єкта та земельної ділянки 
державної власності для рибогосподарських потреб 
(ведення рибницького господарства"

196
18.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05147/08-49 Лист05/4-2223-19
Про відзив на касаційну скаргу ТОВ "Ріск"

197
19.05.2020від

№
від 21.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

05035/08-22 Лист17/916
Про обмеження руху великовагового транспорту

198
18.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

04998/08-46 Лист
Про надання інформації стосовно Ларцева А.В.

199
12.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04999/08-46 Лист2454/АК/55/107/
Про надання інформації стосовно Стрельникова 
М.В.

200
12.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05000/08-46 Лист2456АК/55/107/
Про надання інформації стосовно Бехтера О.П.

201
12.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05168/08-07 Постанова88
Про Порядок розгляду звернення виборця щодо 
зміни виборчої адреси відповідно до частини 
третьої статті 8 Закону України "Про Державний 
реєстр виборців"

202
18.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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05169/08-07 Постанова93
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

203
18.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05170/08-08 Постанова94
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82

204
18.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

05163/08-29 Лист02-6258/163-2
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін до Плану заходів щодо 
реалізації Концепції розвитку та технічної 
модернізації системи централізованого оповіщення 
про загрозу виникнення або виникнення НС"

205
17.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

05106/08-26 Лист27-14/18/5-20
Про надання інформації для розрахунку частки 
сумарної потужності котелень на альтернативних 
видах палива

206
20.05.2020від

№
від 20.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

05158/08-33 Лист5377/5-05-20
Про здійснення додаткових доплат медичним 
працівникам

207
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

05072/08-47 Лист22-03/19634/20
Про приведення у відповідність штатного розпису, 
положень про уповноважений підрозділ з питань 
запобігання та виявлення корупції, та посадових 
інструкцій

208
18.05.2020від

№
від 19.05.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

05189/08-42 Лист22-03/19379/20
Про Типове положення про уповноважений 
підрозділ (уповноважену особу) з питань 
запобігання та виявлення корупції

209
21.05.2020від

№
від 22.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Служба безпеки України

04996/08-46 Лист6/3204
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо переліку послуг 
холдингової компанії "Wnet"

210
12.05.2020від

№
від 18.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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