
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 25.05.20 по 29.05.20

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

05257/08-25 Доповідна запискаб/н
В.ДЗЯТКІВСЬКИЙ (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту)
Про проведення робіт з капремонту чаші басейну 
та трубопроводів КЗ "Запорізька обласна школа 
вищої спортивної майстерності" ЗОР

1
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05258/08-34 Доповідна запискаб/н
В.ДЗЯТКІВСЬКИЙ (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту)
Про перерозподіл тренерських ставок КЗ "Обласна 
школа вищої спортивної майстерності" ЗОР

2
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05286/08-32 Доповідна запискаб/н
В. ДЗЯТКІВСЬКИЙ (Департамент освіти)
Про відновлення роботи інклюзивно-ресурсних 
центрів області

3
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

05291/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ДЗЯТКІВСЬКИЙ (Департамент культури)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету у 
2020 році по галузі "Культура" для фінансування 
КЗ "Запорізький обласний центр охорони 
культурної спадщини" ЗОР

4
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05321/08-20 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО (Департамент охорони здоров'я)
Про призупинення проведення внутрішнього 
аудиту ДОЗ

5
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА



№
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05243/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Департамент цивільного захисту)
Про забезпечення функціонування системи 
реагування на кризові ситуації...

6
25.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05273/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про преміювання Л.Яновської за травень 2020 року

7
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

05401/08-01 Закон України582-IX
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Республікою Казахстан про екстрадицію

8
30.04.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05402/08-01 Закон України583-IX
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Республікою Казахстан про правову допомогу у 
кримінальних справах

9
30.04.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05403/08-01 Закон України584-IX
Про приєднання України до Міжамериканської 
конвенції про виконання кримінальних покарань за 
кордоном

10
30.04.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05404/08-01 Закон України585-IX
Про приєднання України до Другого протоколу до 
Гаазької конвенції про захист культурних 
цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року

11
30.04.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

2
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05405/08-01 Закон України577-IX
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Аргентинською Республікою про видачу 
правопорушників

12
30.04.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05406/08-01 Закон України578-IX
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Аргентинською Республікою про передачу 
засуджених осіб

13
30.04.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05407/08-01 Закон України579-IX
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Аргентинською Республікою про взаємну правову 
допомогу у кримінальних справах

14
30.04.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05408/08-01 Закон України581-IX
Про приєднання України до Схеми сортової 
сертифікації насіння хрестоцвітних та інших 
олійних або прядивних культур та Схеми сортової 
сертифікації насіння цукрового та кормового 
буряка Організації економічного співробітництва 
та розвитку

15
30.04.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

05409/08-01 Закон України587-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України з метою підвищення спроможності 
системи охорони здоров'я України протидіяти 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

16
07.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05410/08-01 Закон України588-IX
Про внесення змін до статті 39 Закону України 
"Про захист населення від інфекційних хвороб" 
щодо додаткових гарантій прав медичних та інших 
працівників, зайнятих у сфері захисту населення від 
інфекційних хвороб, та членів їх сімей

17
07.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

3
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05411/08-01 Закон України590-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення механізмів 
регулювання банківської діяльності

18
13.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05412/08-01 Закон України466-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо вдосконалення адміністрування податків. 
усунення технічних та логічних неузгодженостей у 
податковому законодавстві

19
16.01.2020від

№
від 29.05.2020
№ паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

05230/08-15 Лист3158.2/20/25.4
Про надання інформації щодо захворювань на 
коронавірус серед медичних працівників

20
19.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

05213/08-43 Лист42/23-437
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Овсієнка С.О. ( та інші)

21
21.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

05337/08-28 Листб/н
ГРОМАДСЬКА МЕРЕЖА "ОПОРА"
Про проведення онлайн конференції з питань 
доступності виборчих дільниць для маломобільних 
груп населення 29.05.2020 о 14-30

22
28.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Заявник

05420/08-40 Листб/н
ГР. ЧЕРНУШЕНКО О.В.
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

23
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

4
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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

05197/08-22 ЛистНЗ-1-02/93
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ДОНЕЦЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про здійснення залізничних перевезень

24
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05210/08-26 Лист01-62
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
Про надання роз'яснення щодо галузевих 
нормативів праці

25
19.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05307/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ АФАНАСЬЕВ А.О.
Про надання копій документів щодо організації 
перевезень пасажирів

26
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05315/08-49 Листб/н
АДВОКАТ БОРИСЕНКОВ А.С.
Про відповідь на позовну заяву у справі 
Барановської М.В.

27
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05329/08-37 Лист211
ROMA COUNCIL OF UKRAIN
Про розробку Стратегії по інтеграції ромів на 
наступні роки

28
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05332/08-40 ЛистНЧЛ4-06/625
ВП СЛУЖБИ КОЛІЇ "ХЕРСОНСЬКА ДИСТАНЦІЯ 
ЗАХИСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ"
Про надання згоди на розробку проєкту 
землеустрою на встановлення меж земельних 
ділянок

29
26.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05336/08-34 Лист38
ГС "ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
СПОРТУ УКРАЇНИ"
Про встановлення місцевих стипендій для 
ветеранів спорту

30
25.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

5
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05343/08-22 ЛистПЧ-04/181
КАХОВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про участь у роботі комісії огляду залізничних 
переїздів 16.06.2020

31
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05354/08-20 Лист2605/01
ФОП ГЛУЩЕНКО С.А.
Про повернення коштів, помилково сплачених за 
розміщення реклами

32
26.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05364/08-49 Лист9901/113/20
ВАЩЕНКО В.О.
Про відповідь на пояснення третьої особи у справі 
за позовом Ващенко В.О.

33
28.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05383/08-41 Лист131/16
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення засідання Спостережної ради 
11.06.2020

34
28.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05390/08-26 Лист100
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про невиконання умов Меморандуму та 
припинення впровадження субпроекту

35
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05391/08-51 Лист719
ТОВ "БІС-СОФТ"
Про співробітництво

36
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05392/08-33 Лист28/5
ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ПЕРФОМАНС МАРКЕТИНГ"
Про співробітництво

37
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05393/08-33 Лист10
ТОВ "ОСНОВНА МАГІСТРАЛЬ"
Про співробітництво

38
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Посольства

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

05306/08-33 Лист61211/17-200-11
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ПОРТУГАЛІЇ
Про можливість поставки в Україну медичних 
засобів

39
26.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Суди

05334/08-49 Ухвала908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Вибір"

40
19.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

05206/08-03 Постанова387
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 жовтня 2016 р. № 710

41
20.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05207/08-03 Постанова388
Деякі питання органів фінансового контролю

42
20.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05208/08-06 Доручення21242/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ МЕЛЬНИК П.В.
Про фінансування реконструкції будівлі закладу 
освіти Полодородненського НВК І-ІІІ ступеню 
"Загальноосвітній навчальний заклад - дитячий 
дошкільний заклад" Михайлівської районної ради

43
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05209/08-06 Доручення17090/5/1-20
(В. Пристайко) Про відзначення Дня Європи в 
Україні у 2020 році

44
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

7



№
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

05240/08-06 Доручення20287/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про дебіторську та кредиторську 
заборгованість державного бюджету

45
25.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05282/08-17 Лист17223/0/2-20
(О. Ярема) Про участь у засіданні Уряду з питань 
затвердження перспективного плану формування 
територій громад Запорізької області 27.05.2020

46
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05284/08-06 Доручення33500/23/1-19
(О. Резніков) Про деякі питання забезпечення прав 
та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, розвитку та 
підтримки сімейних форм виховання дітей

47
26.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

05338/08-06 Доручення21616/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання роз'яснень щодо 
формування та затвердження технологічного 
мінімуму споживання електричної енергії

48
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05339/08-03 Розпорядження569-р
Деякі питання реалізації концептуальних напрямів 
реформування системи органів, що реалізують 
державну митну політику

49
13.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05349/08-17 Лист17444/0/2-20
(С. Дехтяренко) ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПМГУ ТОВ "ЗТМК"
Про зміну керівництва ТОВ "Запорізький 
титано-магнієвий комбінат"

50
28.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05357/08-03 Постанова403
Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких актів Кабінету Міністрів України

51
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

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

05378/08-04 Протокол наради 
(засідання)

22367/0/1-20
(О. Немчінов) Про протокол наради від 26.05.20 
стосовно українського туризму в умовах карантину

52
28.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05384/08-06 Доручення21615/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про реалізацію "Олімпійського 
екомодуля" у регіонах

53
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05385/08-06 Доручення22059/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу №9 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 22.05.2020

54
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05386/08-06 Доручення22408/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради під головуванням Прем'єр-міністра України 
від 25.05.2020

55
27.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05387/08-06 Доручення20002/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про підготовку оздоровчої компанії 
2020 року

56
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05388/08-06 Доручення18243/8/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради членів Державної комісії ТЕБ та НС від 
26.05.2020 щодо організації проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання

57
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

05398/08-03 Постанова405
Про внесення зміни в додаток до Положення про 
набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих 
даних

58
27.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05399/08-03 Постанова411
Про внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

59
27.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05400/08-03 Постанова414
Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ

60
27.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05423/08-06 Доручення21979/1/1-20
(М. Федоров) НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо проєкту 
перспективного плану формування територій 
громад Василівського району Запорізької області

61
29.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05424/08-06 Доручення21930/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати аналізу ефективності 
виконання державними органами повноважень в 
частині контролю за дотриманням вимог 
податкового та митного законодавства при наданні 
гуманітарної допомоги

62
29.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05426/08-03 Розпорядження592-р
Про перейменування центрів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій

63
27.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05429/08-06 Доручення21266/1/1-20
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ
Про надання інформації щодо об'єктів житлового 
фонду, що перебувають в комунальній власності, 
які знаходяться в межах історико-культрних 
заповідників

64
29.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05430/08-17 Лист17683/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про надання інформації щодо АТ 
«Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»

65
29.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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№
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

05431/08-04 Витяг з протоколу1-35/2/20-5/1
Витяг з протоколу № 35 засідання Кабінету 
Міністрів України (п. 5.1) щодо запровадження 
підсистеми "Модуль для реалізації погодження 
проектів нормативно-правових актів в електронній 
формі"

66
27.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля

05231/08-49 Лист26/1.1-17.2.3-13
Про відзив на апеляційну скаргу по справі ПАТ 
"ЗЗРК"

67
25.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

05310/08-20 Лист22/7/0-1464-20
Про впровадження субпроєкту 
"Перспектива-"Бізнес-Платформа"

68
25.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05394/08-28 Лист4157/02/07.1-20
Про надання потреби в отриманні талонів на 
пільговий проїзд

69
27.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

05203/08-37 Лист6574/8.6
Про етапи послаблення протиепідемічних заходів у 
сфері культури та готельного бізнесу

70
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05254/08-37 Лист6611/10.4
Про підготовку Об’єднаної періодичної доповіді 
щодо виконання Міжнародної конвенції про 
ліквідацію всіх форм расової дискримінації

71
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05340/08-37 Лист6701/9
Про оновлення рейтингу європейської інтеграції 
областей у сфері культури

72
26.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
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(адресат)
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05395/08-37 Лист6782/6.11.6
Про звернення НДУ М. Нікітіної щодо питань, 
пов’язаних із пам’ятками археології на території 
Вільнянського району Запорізької області

73
27.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

05250/08-34 Лист918/5.1
Про внесення змін до Державної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної культури і 
спорту 

74
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05251/08-34 Лист920/7.3
Про опрацювання Стратегії розвитку фізичної 
культури і спорту до 2028 року 

75
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

05252/08-40 Лист220/2907
Про надання дозволу на розробку проекту із 
землеустрою для розміщення пункту базування 
корабельно-катерного складу в м. Бердянськ

76
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

05259/08-32 Лист1/9-272
Про друк документів про загальну середню освіту

77
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

05381/08-20 Лист1/9-287
Про надання інформації щодо розподілу резерву 
освітньої субвенції

78
28.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05199/08-33 Лист26-04/14312/2-2
Про постанову Головного державного санітарного 
лікаря № 22 від 21.05.2020 

79
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05200/08-33 Лист26-04/14313/2-2
Про постанову Головного державного санітарного 
лікаря № 23 від 21.05.2020 

80
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

05201/08-33 Лист26-04/14311/2-2
Про постанову Головного державного санітарного 
лікаря № 24 та № 25 від 21.05.2020 

81
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05227/08-33 Лист25-02/14353/2-2
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 27.11.2019 № 
1074" щодо госпітальних округів

82
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05261/08-33 Лист26-02/14574/2-2
Про перепогодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження обсягів обов’язкового 
забезпечення потреб охорони здоров’я донорською 
кров’ю, її компонентами і препаратами на 2020 рік"

83
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05325/08-33 Лист25-04/14595/2-2
Про надання рекомендацій щодо упорядкування 
мережі закладів охорони здоров’я, які 
фінансуються за рахунок субвенції

84
26.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05346/08-33 Лист26-04/14884/2-2
Про виконання постанови Головного державного 
санітарного лікаря від 26.05.2020 №28

85
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05358/08-33 Лист26-04/14883/2-2
Про виконання постанови головного державного 
санітарного лікаря України від 26.05.2020 № 27

86
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

05226/08-26 Лист7/10.4/8449-20
Про надання роз'яснення стосовно наказу 
Мінрегіону від 16.12.2019 № 312

87
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05263/08-26 Лист7/9.1.1/8585-20
Про надання інформації щодо зменшення втрат 
теплової енергії в інженерних мережах

88
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05266/08-26 Лист7/10.1/8569-20
Про проєкт Постанови КМУ щодо Порядку 
формування тарифів на теплову енергію, 
централізоване водопостачання та водовідведення

89
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

05267/08-26 Лист7/11.3/8528-20
Про підготовку пляжів

90
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05342/08-26 Лист7/10.1/8788-20
Про тарифи на теплову енергію та комунальні 
послуги

91
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05415/08-30 Лист7/34.1/8880-20
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про визначення адміністративних центрів та 
затвердження територій територіальних громад 
Запорізької області"

92
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05422/08-25 Лист7/19.1/8907-20
Про урочисті заходи відкриття проектів 
будівництва у 2020 році

93
29.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05425/08-20 Лист7/19.2/8885-20
Про надання інформації щодо розподілу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

94
29.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05428/08-41 Лист7/36/8809-20
Про надання інформації щодо укладених угод про 
транскордонне співробітництво до 2020 року

95
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

05239/08-31 Лист3101-06/32706-0
Про зняття з контролю листа щодо стану 
ресурсного наповнення ринків

96
25.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05253/08-23 Лист2913-06/32742-0
Про проведення Регіональних Форумів "Органічна 
Україна"

97
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

14



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05262/08-21 Лист3812-05/32871-0
Про проведення вебінару з питань участі у 
ланцюгах доданої вартості 01.06.2020 о 15-00 

98
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05333/08-25 Лист7/19.4/8712-20
Про  надання інформації та фотофіксації по 
проектах, що реалізуються в рамках програми 
"Велике будівництво"

99
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05198/08-28 Лист7320/0/2-20/29
Про надання інформації щодо діяльності 
підприємств, організацій громадських організацій 
інвалідів, які отримали дозвіл на право 
користування пільгами з оподаткування

100
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05247/08-28 Лист7380/0/2-20/57
Про встановлення доплати працівникам сфери 
соціального захисту населення

101
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05248/08-35 Лист7440/0/2-20/57
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
вдосконалення соціального захисту дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах"

102
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05356/08-28 Лист7657/0/2-20/56
Про активізацію впровадження електронних 
сервісів для надання адміністративних послуг 
соціального характеру мешканцям об’єднаних 
територіальних громад

103
28.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05396/08-35 Лист7688/0/2-20/57
Про надання пропозицій до Національного плану 
дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
"Жінки, мир, безпека" на період до 2025 року

104
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

15
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05427/08-28 Лист7733/0/2-20/29
Про Рекомендації для вироблення заходів щодо 
підтримки бездомних осіб під час пандемії

105
29.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

05397/08-20 Лист33020-07-5/1596
Про необхідність дотримання вимог законодавства 
у сфері нутрішнього аудиту

106
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

05202/08-51 Лист1/06-3-2268
Про запровадження послуги ID-14 (перше 
оформлення паспорта та номера платника податків)

107
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05211/08-37 Лист01-1259/28-1
Про надання завіреного належним чином 
протоколу засідання 

108
25.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05277/08-37 Лист01-1262/28-1
Про надання протоколу засідання Консультативної 
ради з питань охорони культурної спадщини

109
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05377/08-26 Лист0825/01-Д-683
Про вжиття заходів щодо недопущення тарифу КП 
"Облводоканал" ЗОР на централізоване 
водопостачання

110
25.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

05345/08-33 Лист01-1301/25-1
Про сприяння у вирішенні питання щодо 
отримання від силових структур інформації про 
осіб, які прибувають із місць де зареєстровані 
випадки захворювання

111
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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05372/08-40 Лист01-1204/31-1
Про передачу земельних ділянок із державної 
власності до комунальної власності

112
15.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька міська рада

05304/08-40 Лист980/02-03
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН
Про надання роз'яснення щодо актуальності листа з 
питань використання земельних ділянок, виділених 
під будівництво

113
26.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05365/08-22 Лист03/01-12/598
Про зняття з контролю листа щодо виробничих 
потужностей, обсягів виробництва та потреби у 
засобах індивідуального захисту

114
22.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

05280/08-30 Лист05/21-545
Про утворення Дніпрорудненської ОТГ

115
21.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05335/08-09 Депутатське звернення556
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
28.05.2020

116
28.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

05268/08-54 Лист2211/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ ДЗ З НАДАННЯ 
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ САНАТОРНОГО 
ТИПУ" ЗОР
Про вирішення питання функціонування та 
фінансування КНП

117
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ 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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адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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Форма зберігання 
документа

05269/08-54 Лист2408/01-27
Про виявлення осередку зараження африканської 
чуми свиней в КУ "Орловський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

118
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05270/08-54 Лист2227/01-11
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про забезпечення справедливих підходів в оплаті 
праці працівників охорони здоров'я

119
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05288/08-54 Лист2210/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про фінансування установи

120
26.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05312/08-54 Лист01-П-123-2
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ 
МУЗЕЙ"
Про надання дозволу на відновлення діяльності КУ

121
26.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05330/08-54 Лист2236/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про коригування проєктно-кошторисної 
документації з реконструкції харчоблоку лікарні

122
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05373/08-54 Лист2391/01-27
Про організацію проведення медичних оглядів 
водіїв на стан сп'яніння

123
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05374/08-54 Лист2241/01-27
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ ТА АТО
Про вирішення функціонування госпітального 
відділення КНП "Запорізька обласна клінічна 
лікарня" ЗОР

124
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
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05375/08-54 Лист2211/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
САНАТОРНОГО ТИПУ" ЗОР
Про вирішення питання додаткового фінансування 
підприємства

125
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05260/08-09 Депутатське звернення554
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
26.05.2020

126
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

05229/08-22 Лист001-064/7862
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

127
21.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05232/08-22 Лист001-064/7866
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

128
21.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05233/08-22 Лист001-064/7957
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

129
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05350/08-22 Лист001-064/8143
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

130
26.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05351/08-22 Лист001-064/8234
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

131
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05417/08-22 Лист001-065/8228
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

132
27.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05418/08-22 Лист001-065/8230
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

133
27.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05419/08-22 Лист001-064/8316
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

134
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

05279/08-43 Лист38/10
Про нагородження Сафонова В.В. (та інші)

135
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

05353/08-22 Лист25-15/703
Про повідомлення щодо планової зупинки 
виробництва ТОВ "ЗТМК"

136
26.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

05236/08-40 Лист08-29/10533
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

137
20.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05193/08-40 Листб/н
ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ ДП "БЕРДЯНСЬКЕ 
АТП"
Про скасування рішень органів місцевого 
самоврядування щодо передачі земельних ділянок

138
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05194/08-40 Листб/н
ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ ДП "БЕРДЯНСЬКЕ 
АТП"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації по встановленню меж земельної 
ділянки

139
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05234/08-22 Лист63
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про роботу нелегального перевізника

140
25.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05237/08-40 Лист201/2205/01
ТОВ "ВИРОБНИЧА МЕРЕЖА "ДНІПРО"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

141
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05255/08-43 Лист122вих-20
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЛАВІЯ"
Про нагородження Крутіло О.В.

142
15.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05276/08-43 Лист81
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про нагородження Карнаухова Є.С.

143
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05283/08-22 Лист22/05-1
ТОВ "ЮНІСТАР-АВТО"
Про введення нового тарифу на перевезення 
пасажирів на приміських маршрутах

144
22.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05326/08-22 Лист57
ТОВ "ПРОФТАКСІ"
Про нелегальне перевезення пасажирів

145
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05355/08-40 Лист12
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ГРАЦИЯ"
Про встановлення розміру орендної плати за землю

146
25.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05435/08-22 Лист66
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про скаргу щодо регулярних нелегальних 
перевезень

147
29.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05212/08-28 Лист42
БО"ЗАПОРІЗЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД"
Про залучення до роботи соціальних , які старше 60 
років

148
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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05238/08-20 Лист124
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів на пожарну сигналізацію КЗ

149
25.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05264/08-35 Лист26/03
ПП "КУРОРТИ ПРИАЗОВ`Я"
Про надання роз'яснень щодо виходу дитячих 
таборів із карантину

150
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05265/08-20 Лист369
КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ" ЗОР
Про виділення коштів на неонатальний скринінг

151
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05275/08-43 Лист82
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про нагородження Коленко Н.І.

152
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05379/08-42 Лист06/876
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про погодження внесення змін до штатного 
розпису

153
28.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05432/08-20 Лист02-06/128
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА, СПОРТУ ТА 
ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ"
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
за 2019 рік

154
29.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05437/08-20 Лист
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ" 
Про проєкт фінансового плану на 2021 рік

155
29.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна асоціація "Запоріжхліб"
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05192/08-38 Лист0232/DIF/22.05.2
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА НЕЗАЛЕЖНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ТВ-5"
Про надання допомоги в створенні інформаційного 
сюжету щодо введення в експлуатацію терміналу 
Запорізького аеропорту

156
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05361/08-30 Лист13
ГО "АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ 
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про утворення 5-ти об'єднаних територіальних 
громад та не приєднання сільських територій до 
м.Токмак

157
28.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Суди

05301/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 18.08.2020 по справі 
Міщенко Е.О., Моісеєва С.В. та Фурдуй Ю.Г.

158
20.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

05316/08-20 Лист617
КНП "ОРІХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" 
Про виділення коштів на покриття видатків з 
неонатального скринінгу

159
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05317/08-20 Лист1078
КП "ВЕСЕЛІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" 
Про виділення коштів на покриття видатків з 
неонатального скринінгу

160
26.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05319/08-20 Лист1451
КНП "БЕРДЯНСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"  БМР
Про виділення коштів на покриття видатків з 
неонатального скринінгу

161
26.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05320/08-20 Лист531
КНП "ВАСИЛІВСЬКА БЛІЛ"ВРР ЗО
Про виділення коштів на покриття видатків з 
неонатального скринінгу

162
26.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05324/08-20 Лист917
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
корпусу з особливо небезпечних інфекцій

163
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05359/08-33 Лист06/778
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення додаткових коштів на заходи з 
дотримання пожежної безпеки

164
25.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05367/08-43 Лист263
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Віхляєва В.В.

165
22.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05369/08-20 Лист1642
КНП "ПОЛОГІВСЬКА БЛІЛ"
Про додаткове фінансування на покриття видатків з 
неонатального скринінгу

166
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05421/08-20 Лист3267
КНП "ЗААПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на оплату праці 
лікарів-інтернів

167
29.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади
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05305/08-32 Листб/н
РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про застосування послаблення щодо 
протиепідемічних заходів у Закладах вищої освіти 
області з рекомендаціями МОЗ України

168
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05318/08-20 Лист501
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК" ММР ЗО
Про виділення коштів на покриття видатків з 
неонатального скринінгу

169
26.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05327/08-43 Лист35-71/1180
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Зайцевої В.М.

170
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05328/08-42 Лист01.01-22/681
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про призначення членом екзаменаційної комісії 
Бойка А.Ю.

171
08.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05344/08-32 Лист109
РАДА ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ ТА УЧИЛИЩ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про застосування послаблення протиепідемічних 
заходів

172
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05389/08-42 Лист01.01-22/694
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про запрошення на навчання за спеціальністю 
"Публічне управління та адміністрування" на 2020 
рік

173
25.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Запорізька ОДА

05302/08-49 Лист08-49/1300
Про відзив на касаційну скаргу по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

174
22.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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05303/08-49 Лист08-49/1301
Про відзив на касаційну скаргу по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

175
22.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Рівненська ОДА

05196/08-37 Листвих-4266/0/01-3
Про проведення презентації проєкту "Рівненщина 
туристична" (27.05.2020)

176
21.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

05244/08-16 Лист09-07/306
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради з 
питань ЗНО 26.05.2020 о 14-30

177
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

05296/08-16 Лист03-01/740
(О. Дніпров) Про листування через СЕВ ОВВ

178
21.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Президент України

05294/08-02 Указ186/2020
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня науки

179
15.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05295/08-02 Указ170/2020
Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

180
08.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

05272/08-42 Лист01-40/0439
Про погодження призначення Гаєвського С.О.

181
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05352/08-43 Лист01-41/0445
Про нагородження Майорової Т.М. (інші)

182
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація
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05309/08-42 Лист01-01-36/258
Про погодження переведення Старкової-Бєлікової 
М.М.

183
20.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

05371/08-20 Лист1911/15-01
Про надання переліків об'єктів, що 
фінансуватимуться у 2020 році за рахунок субвенції

184
25.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

05242/08-22 Лист11-29/0185
Про безпечну експлуатацію автомобільних доріг

185
13.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

05256/08-22 Лист01-48/1467
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про розміщення майданчику для здійснення 
габаритно-вагового контролю 

186
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05274/08-26 Лист02-03-11/200
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про відновлення реконструкції об'єкту 
водопостачання с.Петрівське

187
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05281/08-30 Лист01-028вих.104
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про залишення Ботіївської ОТГ

188
26.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05287/08-09 Депутатське звернення01-30/0789
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про недопущення укрупнення території 
Павлівської ОТГ

189
26.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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05323/08-22 Лист01-69/354
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про відновлення пасажирських перевезень

190
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05366/08-20 Лист01-48/1414
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на співфінансування для 
придбання шкільних автобусів

191
18.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05433/08-40 Лист1309
АГДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ 
"Андрівськмй гранітний кар'єр"

192
28.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05436/08-20 Лист02-01-28/875
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про перелік об'єктів та заходів для фінансування у 
2020 році

193
21.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райрада

05241/08-09 Депутатське звернення01-26/103
Про виділення коштів для ремонту дороги 
Чернігівка - Богданівка

194
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

05297/08-20 Доповідна записка13д/04-01
Про неможливість розпочати з 25.05.2020 
внутрішній аудит в Департаменті охорони здоров'я 
ЗОДА

195
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

28
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05298/08-20 Доповідна записка
Про затвердження рекомендацій до аудиторського 
звіту позапланового внутрішнього аудиту 
розрахунків Департаменту екології та природних 
ресурсів ЗОДА

196
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

05215/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення додаткового фінансування для 
оплати праці медичних працівників в обласній 
військово-лікарській комісії

197
25.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05216/08-20 Доповідна запискаб/н
Про розподіл видатків загального фонду бюджету 
на 2020 рік в рамках заходів Програми розвитку 
охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2020 
роки 

198
25.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05370/08-20 Лист01-07/1979
Про виділення коштів на функціонування 
госпітального відділення для інвалідів і ветеранів 
війни в КНП "Запорізька обласна клінічна лікарня" 
ЗОР

199
26.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05376/08-33 Доповідна записка01-06/1985
Про розгляд питання щодо організації надання 
медичної допомоги під час проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році у 
м.Запоріжжя

200
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

05289/08-28 Доповідна запискаб/н
Про послаблення карантинних заходів в 
інтернатних установах системи соціального захисту 
населення

201
25.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05290/08-28 Доповідна запискаб/н
Про порушення термінів прийняття рішень 
(розпоряджень)

202
25.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державний архів Запорізької області
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05245/08-43 Лист01-28/0226
Про нагородження Бондаря В.О.

203
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

05293/08-29 Лист5302-1197/5307
Про загрозу виникнення надзвичайної ситуації на 
ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат"

204
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

05228/08-40 Лист13-8-0.47-1048/9
Про надання інформації щодо земельної ділянки

205
25.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05322/08-46 Листб/н-2020
Про надання інформації щодо кримінального 
провадження стосовно ТОВ "ЄСС ПЛЮС"

206
26.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05368/08-46 Лист5711/6-2020
Про надання копії договору з ТОВ 
"Рубікон-Моноліт" щодо виконання будівельних 
робіт

207
28.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05413/08-46 Лист612/40-2020
Про надання інформації щодо рішень регіональної 
комісії з питань ТЕБ та НС з питань виникнення 
надзвичайних ситуацій

208
29.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05414/08-46 Лист612/50/-2020
Про повістку про виклик на 04.06.2020

209
29.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

05271/08-40 Лист0800-11-6/22450
Про надання інформації щодо власника земельної 
ділянки по вул. Карпенка Карого, 25А

210
22.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління статистики

30
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05246/08-19 Лист11-18/432/05-20
Про статистичний збірник "Запорізька область у 
цифрах - 2019"

211
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

05300/08-49 Ухвала908/2630/13
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Ріск"

212
20.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05434/08-49 Ухвала9008/1107/20
Про ухвалу суду у справі до відповідача ТОВ 
"Барт-Будсервіс"

213
25.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

05308/08-44 Лист41
Про збільшення фінансування щодо заробітної 
плати місцевих державних адміністрацій та їх 
структурних підрозділів 

214
27.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05235/08-48 Лист943
Про проведення перевірок стану військового обліку

215
25.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

05299/08-49 Лист280/2501/20/214
Про копію ухвали суду по справі Барановської 
М.В. та виклик до суду на 16.06.2020

216
20.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05313/08-49 Лист280/2404/20/218
Про копію рішення суду у справі за позовом ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

217
22.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05314/08-49 Лист280/2404/20/218
Про копію рішення суду у справі за позовом ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

218
22.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

31
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05380/08-39 Лист2-2-6/1999-20
Про проведену роботу за травень 2020 року

219
28.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05278/08-46 Лист1495/43/03/4-202
ЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій договорів закупівлі робіт у 
"Обласному протитуберкульозному диспансері"

220
03.03.2020від

№
від 26.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05362/08-49 Лист11547
ПРИМОРСЬКИЙ РВ ДВС ГТУЮ В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про вимогу виконавця у справі Димова В.В.

221
22.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура

05363/08-49 Лист36-4197вих.-20
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо заходів про 
припинення прав Інтунгула В.Ф., Арапової В.Д., 
Чередніченко І.А., Малихіної Т.М., Челнокова А.Ю 
на земельні ділянки

222
13.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05382/08-46 Лист34-3674вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо договорів про 
закупівлю робіт за державні кошти з ТОВ "Грифон 
Груп"

223
28.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

05195/08-22 ЛистНЗ-1-1-3/88
Про відновлення перевезення пасажирів 
залізничним транспортом

224
22.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05217/08-40 ЛистН-21/178
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

225
21.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

32



№
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

05218/08-40 ЛистН/Н3Б-21/179
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

226
21.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05219/08-40 ЛистН/НЗБ-21/180
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

227
21.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05220/08-40 ЛистН/НЗБ-21/181
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

228
21.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05221/08-40 ЛистН/НЗБ-21/182
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

229
21.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05222/08-40 ЛистН/НЗБ-21/183
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

230
21.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05223/08-40 ЛистН/НЗБ-21/184
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

231
21.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05224/08-40 ЛистН/НЗБ-21/185
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

232
21.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05225/08-40 ЛистН/НЗБ-21/186
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

233
21.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05331/08-22 ЛистН/НЗК-21/211
Про відновлення перевезення пасажирів 
залізничним транспортом

234
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05360/08-22 ЛистН/НЗТ-21/192
Про погодження коригування приміських тарифів

235
25.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
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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

05292/08-40 Лист19/976
Про погодження технічної документації із 
землеустрою

236
26.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05214/08-46 Лист59/6/2-692
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, які мають ліцензії на поводження 
із небезпечними відходами

237
19.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05311/08-46 Лист59/6/1-713
Про надання інформації щодо відвідування 
дошкільних навчальних закладів після послаблення 
карантину

238
25.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна екологічна інспекція України

05204/08-39 Лист3938/6/5-20
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, яким було видано дозволи на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря

239
23.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

05205/08-22 Лист752/03/14-20
Про взаємодію під час здійснення 
габаритно-вагового контролю транспортних засобів

240
25.05.2020від

№
від 25.05.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

05348/08-31 Лист1655/1/9.3-6
Про проведення закупівель

241
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

05347/08-33 Лист5712/5-17-20
Про надання інформації щодо оплати за 
договорами надавачам медичних послуг

242
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

05416/08-48 Лист1327/16-04/2-20
Про надання інформації щодо викликів та реальних 
потенційних загроз

243
26.05.2020від

№
від 29.05.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Фонд державного майна України

05249/08-21 Лист10-15-10035
Про надання переліку юридичних осіб, що 
підлягають упорядкуванню обліку

244
25.05.2020від

№
від 26.05.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05285/08-21 Лист10-16-10123
Про актуальність надання інформації щодо оренди 
державного та комунального майна

245
26.05.2020від

№
від 27.05.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05341/08-21 Лист10-21-10227
Про продаж майна Бакинського спецавтоцентру 
"Таврія"

246
27.05.2020від

№
від 28.05.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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