
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.06.20 по 05.06.20

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

05457/08-09 Депутатське звернення04-24/5-2020/58
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про Рекомендації слухань на тему: "Реформування 
спеціальних закладів освіти України та стан 
впровадження інклюзивної освіти: проблеми і 
шляхи вирішення"

1
22.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

05571/08-15 Лист3738.2/20/46
(І. Карпенко) Про надання інформації щодо впливу 
коронавірусної інфекції на становище 
представників ромської меншини

2
03.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

05451/08-43 Листб/н
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Глоби А.М. (інші)

3
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05453/08-40 Лист3/33/29/2-1371
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про зупинення права користування земельною 
ділянкою

4
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Громадські об'єднання

05580/08-39 Лист03.0620/ВЛЗ/Вн
ГО "ВІКІМЕДІА УКРАЇНА"
Про сприяння у проведенні конкурсу "Вікі любить 
Землю" 

5
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші кореспонденти



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Тип, 
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документа

05454/08-19 Лист01-07/92
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про вжиття заходів щодо розбудови соціального 
діалогу на територіальному рівні

6
07.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05455/08-51 Лист17-03/20
ТОВ "СЕНСОРНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про пропозицію щодо встановлення сенсорних 
кіосків та системи електронної черги

7
17.03.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05456/08-51 Лист719
ТОВ "БІС-СОФТ"
Про презентацію проекту SMART CITY/SMART 
РЕГІОН

8
27.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05467/08-20 Листб/н
ФОП МАТІЄНКО С.О.
Про повернення помилково перерахованих коштів

9
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05475/08-32 Лист317
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ 
Про запрошення на навчання 

10
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05494/08-41 Лист1-09-04/797
Про проведення віртуальної виставки білоруських 
виробників 16.06.2020

11
28.05.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05506/08-38 Лист138
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ УКРАЇНИ"
Про участь у радіопередачі "На часі" щодо 
відновлення міжміського та міжрайонного руху 
громадського транспорту 03.06.2020 о 17-20

12
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05510/08-40 Листб/н
ГР. КУХТИК Т.В.
Про подовження терміну дії договору оренди 
земельної ділянки

13
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05522/08-33 Лист152
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ ГРУП"
Про співробітництво

14
01.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05532/08-33 Лист19
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БАЖАННЯ"
Про відзначення Дня медичного працівника

15
01.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05549/08-41 ЛистUNDP/RPP/06/0
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН
Про участь у Відбірковому комітеті із оцінки 
заявників Конкурсу грантів на започаткування, 
відновлення та розширення мікро-, малих та 
середніх підприємств в області 09-10.06.2020

16
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05554/08-40 Листб/н
ГР. ЛАГНО Ю.П.
Про надання в оренду водного об'єкта

17
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05557/08-49 Постанова910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про постанову суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

18
12.05.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05581/08-38 Лист1792
ТОВ "РРП ГРУП"
Про підготовку соціального ток-шоу "Говорить 
Україна" 14-15.06.2020

19
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

05649/08-32 Лист157/306
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про запрошення на навчання

20
04.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

05653/08-40 Лист091
ТОВ "АЛЕКСАНДР-АГРО 2"
Про вирішення ситуації щодо укладання договору 
оренди земельної ділянки під об'єктом нерухомості

21
26.05.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Суди

05470/08-49 Лист280/1345/19 (852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про постанову суду у справі за позовом Заболотної 
Н.О.

22
27.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05517/08-49 Ухвала280/5188/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про апеляційну скаргу ПАТ "ЗЗРК"

23
27.05.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05640/08-49 Постанова908/1727/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА суду по справі ДП "Запорізьке 
лісомисливське господарство"

24
01.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

05440/08-06 Доручення22683/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про здійснення протиепідемічних 
заходів та обсервацію осіб, які здійснюють перетин 
державного кордону під час поширення 
коронавірусу

25
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05441/08-17 Лист17788/0/2-20
(В. Федорчук) Про результати контролю за 
виплатою заробітної плати

26
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05443/08-06 Доручення22147/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д.
Про невідкладне вирішення питання виплати 300% 
доплат медичним працівникам

27
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05449/08-17 Лист17767/0/2-20
(В. Федорчук) Про завершення формування 
майстер-планів та забезпечення закладів охорони 
здоров'я комп'ютерною технікою

28
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05466/08-06 Доручення21678/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про Національну стратегію 
розбудови безпечного і здорового освітнього 
середовища у новій українській школі

29
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

05499/08-17 Лист18019/0/2-20
(О. Ярема) Про звернення депутатів Павлівської 
сільської ради Запорізької області щодо 
адміністративно-територіального устрою

30
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05500/08-17 Лист18053/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль 
України» щодо забезпечення пільгових категорій 
громадян лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення для лікування і 
профілактики інфекційних захворювань

31
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05518/08-06 Доручення2895/5/1-20
(Д. Шмигаль) МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР 
СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВУ
Про результати проведення 
Українсько-Словацького бізнес-форуму 20-21 
лютого 2020 року м. Сенец (Словаччина)

32
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05519/08-03 Постанова427
Деякі питання здійснення контролю за 
додержанням вимог Закону України " Про 
соціальні послуги"

33
01.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05520/08-03 Постанова429
Про затвердження Порядку установлення 
диференційованої плати за надання соціальних 
послуг

34
01.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

5



№
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Джерело  інформації 
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05521/08-03 Постанова430
Про затвердження Порядку підготовки та 
перепідготовки фізичних осіб, які надають 
соціальні послуги з догляду без здійснення 
підприємницької діяльності

35
01.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05523/08-06 Доручення23097/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про залучення громадськості до 
формування та реалізації державної політики

36
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

05526/08-17 Лист18183/0/2-20
(В. Поліщук) Про припинення електропостачання 
ТОВ "ЗТМК"

37
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05527/08-03 Розпорядження597-р
Про визначення координатора діяльності, 
пов’язаної з припиненням в Україні сексуальної 
експлуатації та насильства щодо дітей в Інтернеті

38
01.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05573/08-06 Доручення21483/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про активізацію процесу мирного 
врегулювання в Донецькій і Луганській областях 
України

39
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05574/08-17 Лист18349/0/2-20
(О. Ярема) Про звернення Новоолексіївської 
сільської ради Приморського району Запорізької 
області щодо залишення ОТГ в існуючому форматі

40
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05599/08-06 Доручення22175/2/1-20
(Д. Шмигаль) Про підготовку матеріалів до 
засідання РНБО України з питань активізації 
процесу мирного врегулювання в Донецькій і 
Луганській областях України

41
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

05601/08-03 Постанова438
Про внесення змін у додаток 2 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. 
№ 1298 щодо систематизації схеми тарифних 
розрядів посад працівників надавачів соціальних і 
реабілітаційних послуг

42
01.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05603/08-06 Доручення20909/1/1-20
(О. Резніков) Про заборгованість із виплати 
заробітної плати

43
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05606/08-17 Лист18404/0/2-20
(О. Ярема) Про скасування завдання до Протоколу 
№ 7 позачергового засідання Державної комісії з 
питань ТЕБ та НС від 28.05.2020

44
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05613/08-17 Лист18481/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення митрополита 
Запорізького і Мелітопольського Луки (Коваленка) 
щодо запровадження державою обмежувальних 
заходів, спрямованих на запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби СOVID-19

45
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05614/08-17 Лист18503/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про вжиття заходів за 
результатами засідання Національного 
координаційного центру кібербезпеки

46
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05631/08-17 Лист18582/0/2-20
(О. Ярема) Про надання інформації для підготовки 
графіку робочих поїздок Прем'єр-міністра України

47
04.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05634/08-06 Доручення23541/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про завчасне виявлення та 
реагування на проблемні питання, які можуть 
призвести до проведення мирних зібрань 
протестного характеру, та організації взаємодії з 
учасниками таких зібрань біля Будинку Уряду.

48
04.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

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

05635/08-06 Доручення22721/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
створення підрозділів із забезпечення кібербезпеки

49
04.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05637/08-17 Лист18561/0/2-20
(В. Поліщук) Про визначення джерела 
фінансування витрат на транспортування води в м. 
Бердянськ

50
04.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05647/08-17 Лист41-Ко-010940/08
(В. Городецький) ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про недопущення укрупнення території 
Павлівської ОТГ

51
01.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

05529/08-35 Лист7926/0/2-20/49
Про результати селекторної наради щодо протидії 
торгівлі людьми, запобігання домашньому 
насильству та забезпечення гендерної рівності

52
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

05632/08-38 Лист7135/10.5
Про звернення ГО "Запорізьке товариство 
турецької культури "Туран" щодо встановлення 
білбордів

53
04.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

05633/08-37 Лист7168/6.11.6
Про реалізацію інтернет-проєкту "Крим - це 
Україна" 

54
04.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

05602/08-34 Лист1107/2
Про проведення Акції-марафону "Перемога у нас в 
крові" 

55
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

8



№
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

05646/08-43 Лист11.2-16/15616/2-
Про присвоєння почесного звання Рябоконь О.В.

56
03.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

05444/08-26 Лист7/10.4/9001-20
Про актуалізацію інформації про суб’єктів 
господарювання у сфері житлово-комунального 
господарства

57
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05445/08-30 Лист7/34.1/9013-20
Про погодження проєкту Постанови ВРУ "Про 
утворення та ліквідацію районів"

58
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

05446/08-30 Лист7/34.1/9017-20
Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо впорядкування окремих питань 
діяльності та організації органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування у зв'язку із 
утворенням (ліквідацією) районів

59
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05477/08-20 Лист7/7.3/9078-20
Про вжиття заходів для зменшення обсягів 
дебіторської та кредиторської заборгованості

60
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05479/08-41 Лист7/36/9087-20
Про забезпечення координації міжрегіонального 
співробітництва

61
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05501/08-22 Лист7/10.4/9141-20
Про надання інформації щодо окремих показників 
діяльності підприємств, що виробляють теплову 
енергію на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії (АДЕ)

62
01.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

9



№
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

05540/08-19 Лист7/19.4/9210-20
Про проведення обговорення щодо проєктів, які 
можуть реалізовуватися за рахунок субвенції на 
здійснення заходів із соціально-економічного 
розвитку 09.06.2020 (м. Київ)

63
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05545/08-20 Лист7/7.1/9234-20
Про погодження попередньої оплати

64
03.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05572/08-25 Лист7/19.4/9259-20
Про надання інформації щодо проведення 
ремонтних робіт на дорогах місцевого значення, 
фінансування яких здійснюється у  2020 році за 
рахунок субвенції з державного бюджету

65
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05598/08-27 Лист7/30/9299-20
Про надання даних уповноважених органів з питань 
містобудування та архітектури для забезпечення 
впровадження Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва

66
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05605/08-41 Лист7/12/9289-20
Про надання пропозицій в рамках підготовки до 
Третього форуму регіонів України та Білорусі 
(жовтень 2020 р., м. Гродно, Республіка Білорусь)

67
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05657/08-37 Лист7/9.3.1/9382-20
Про підготовку Об’єднаної періодичної доповіді 
щодо виконання Міжнародної конвенції про 
ліквідацію всіх форм расової дискримінації

68
04.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

05488/08-37 Лист4701-08/34157-0
Про надання інформації щодо квоти імміграції у 
кількості 5000 осіб для висококваліфікованих 
спеціалістів і робітників, гостра потреба в яких є 
відчутною для економіки України

69
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

05504/08-21 Лист3822-06/34308-0
Щодо погодження проєкту постанови КМУ щодо 
запровадження державного регулювання цін

70
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05524/08-21 Лист
Про нову редакцію  Порядку проведення конкурсу 
з визначення приватного партнера для здійснення 
державно-приватного партнерства щодо об'єктів 
державної, комунальної власності та об'єктів, які 
належать Автономній Республіці Крим

71
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ паперовий паперова

05617/08-23 Лист2812-06/34934-0
Про надання інформації щодо посівних площ та 
валового збору картоплі та овочів

72
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05438/08-28 Лист7781/0/2-20/58
Про затвердження плану заходів з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю на період до 2020 року

73
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05439/08-28 Лист7771/0/2-20/29
Про направлення копій наказів

74
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ паперовий паперова

05442/08-24 Лист4260/02/07.2-20
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом членів сімей осіб, які захищали 
незалежність та територіальну цілісність України

75
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

05447/08-28 Лист7805/0/2-20/29
Про обговорення актуальних питань безбар`єрності

76
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05478/08-35 Лист7828/0/2-20/57
Про захист дітей від жорстокого поводження

77
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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05497/08-28 Лист7867/0/2-20/29
Про погодження проєкту постанови КМУ "Деякі 
питання діяльності територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг"

78
01.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05503/08-35 Лист7880/0/2-20/29
Про участь у селекторній нараді щодо 
оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році 
11.06.2020 о 12-00

79
26.05.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05607/08-28 Лист8019/0/2-20/61
Про здійснення моніторингу епідемічної ситуації

80
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05609/08-28 Лист8033/0/2-20/14
Про надання інформації щодо дотримання 
положень Порядку надання одноразової грошової 
допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана 
з участю в масових акціях громадського протесту

81
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05615/08-28 Лист8061/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

82
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

05541/08-28 Лист4360/04/09.2-20
Про надання інформації щодо меморіальних дошок 
загиблих (померлих) ветеранів

83
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05616/08-28 Лист4408/05/07.5-20
Про взаємодію Відділу з органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування на території 
Запорізької області

84
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

12
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Джерело  інформації 
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05498/08-20 Лист08020-08/1-6/16
Про надання інформації щодо витрат на поштові 
послуги на 2020 рік

85
01.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05604/08-20 Лист08020-08/1-6/16
Про надання інформації щодо видатків на оплату 
праці

86
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

05577/08-51 Лист1/04-6-2435
Про національну онлайн-платформу з цифрової 
грамотності "Дія. Цифрова освіта"

87
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство юстиції

05528/08-46 Лист4725/12.3.1/11-2
Про виконання рекомендацій Підкомітету ООН з 
попередження катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, 
видів поводження та покарання, наданих у Доповіді 
за результатами офіційного візиту в Україну з 19 по 
25 травня 2016 р. та з 05 по 09 вересня 2016 р.

88
27.05.2020від

№
від 03.06.2020
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05593/08-31 Лист01-1346/34-1
Про розгляд питання щодо дозволу на роботу 
майданчиків з продажу плодоовочевої продукції на 
сезонних ярмарках 

89
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

05531/08-33 Лист02-49/292-2
Про вирішення питання переміщення інфекційної 
лікарні

90
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

13



№
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05458/08-20 Лист252/15
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, 
...
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

91
27.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05582/08-31 Лист01-1345/44-1
Про розгляд питання щодо дозволу на роботу 
агропродовольчих ярмарків

92
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Запорізька міська рада

05652/08-48 Лист01/03-28/01443
Про надання роз'яснень щодо організації призову в 
умовах карантину

93
03.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Токмацька міська рада

05469/08-40 Лист128
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

94
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Кам'янсько-Дніпровська міська рада

05509/08-40 Лист2001/12-10
Про сприяння у виконанні умов договору оренди 
землі ТОВ "Запорізький рибкомбінат"

95
01.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Пологівська міська рада

05546/08-40 Лист1846/02.1-20
Про припинення ТОВ "Запоріжспецтрансгаз" права 
користування земельною ділянкою

96
28.05.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05563/08-28 Лист02-27/1091
Про вирішення питання щодо влаштування Заїки 
С.Ф., особи з інвалідністю до інтернатного закладу

97
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05513/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЛЮБІМ Л.С., СЕМЕНКОВ Є.О.
Про використання коштів освітньої субвенції на 
оснащення закладів освіти Якимівського р-ну

98
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05567/08-09 Депутатське звернення23
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про забезпечення належного перевезення 
пасажирів в селах Степне та Лежине Запорізького 
р-ну

99
03.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05638/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР СЕМЕНКОВ Є.О.
Про виділення коштів на оснащення обладнанням 
для STEM-лабораторії

100
04.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

05489/08-54 Лист2345/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" 
ЗОР
Про виділення додаткових коштів для виплати 
заробітної плати працівникам

101
01.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05490/08-54 Лист2442/01-11
Про неможливість здійснення своєчасної виплати 
грошових коштів для оплати медичних послуг

102
01.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05492/08-54 Лист2242/01-11
Про фінансування реконструкції берегозахисних 
споруд (дамби) по вул. Горького в м. Бердянськ

103
01.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05493/08-54 Лист2329/01-11
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про потребу у сучасному обладнанні

104
01.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

15
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05533/08-54 Лист2458/01-11
КНП ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про виділення додаткових коштів для усунення 
порушень з техногенної і пожежної безпеки

105
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05534/08-54 Лист2349/01-11
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про реалізацію медикаментів у сільській місцевості

106
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05535/08-54 Лист01-27/0016
Про направлення висновків та рекомендацій 
постійної комісії ЗОР з питань управління 
об'єктами спільної власності... щодо соціального 
захисту осіб з обмеженими можливостями

107
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05583/08-54 Лист2462/01-13
Про діяльність КНП "Госпіталь ветеранів війни" 
ЗОР

108
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05618/08-54 Лист01-26/0696
Про виділення коштів на перезарядку ГТА 
"РОКУС-М" для КУ "Мелітопольський 
онкологічний диспансер" ЗОР

109
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05619/08-54 Лист2368/01-11
КП "ГОТЕЛЬ УКРАЇНА" ЗОР
Про виділення коштів для забезпечення сталої 
роботи підприємства

110
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05620/08-54 Лист2357/01-11
КСП "ЗАПОРІЖЗЕЛЕНГОСП" ЗОР
Про виділення коштів для фінансової підтримки 
підприємства

111
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05621/08-54 Лист2466/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СЛУЖБИ КРОВІ" ЗОР
Про виділення коштів для проведення 
реконструкції застарілої системи електромереж

112
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05622/08-54 Лист01-26/0698
Про внесення пропозицій до проєкту рішення 
обласної ради від 12.12.2019 №141

113
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05624/08-54 Лист2356/01-11
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на покриття боргових 
зобов'язань

114
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05625/08-54 Лист2465/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів на улаштування пожежної 
сигналізації

115
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05626/08-54 Лист2556/01-07
Про забезпечення КНП "Обласний клінічний 
заклад з надання психіатричної допомоги" ЗОР 
матеріально-технічними ресурсами та медичними 
препаратами

116
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05629/08-54 Лист2380/01-11
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції системи 
водопостачання

117
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05491/08-09 Депутатське звернення558
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ЗОР
Про надання висновків та рекомендацій

118
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17
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05530/08-09 Депутатське звернення560
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ЗОР
Про надання висновків та рекомендацій

119
03.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

05459/08-22 Лист001-064/8417
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

120
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05512/08-22 Лист001-064/8454
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

121
01.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05591/08-22 Лист001-064/8528
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

122
02.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05651/08-22 Лист001-064/8606
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

123
03.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

05623/08-22 Лист06/13-750
Про вжиття заходів щодо недопущення 
відключення від електроживлення

124
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

05495/08-40 Лист16/1905
Про поновлення договору земельної ділянки

125
29.05.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Банки

05514/08-22 Лист075-00/864
АТ "УКРЕКСІМБАНК"
Про участь у проєкті масштабного будівництва та 
упорядкування доріг загального користування

126
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

18
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації
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Військові частини

05639/08-48 Лист2306
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про виділення контейнерів для сміття

127
04.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

05592/08-28 Лист94
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Про своєчасну виплату зарплати працівникам КП 
"Облводоканал" ЗОР

128
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

05555/08-33 Лист21-12/1844
Про надання методичних рекомендацій щодо 
функціонування закладів оздоровлення під час 
поширення коронавірусу

129
03.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05560/08-43 Лист01-49/1781
Про нагородження Гаврікової О.П. та інших

130
29.05.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05650/08-33 Лист03.02-27/1882
Про проведені заходи з протидії коронавірусній 
інфекції в Запорізькій області

131
05.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05461/08-40 Лист01/06/2020-1
ПП "ТЕХСЕРВІС"
Про зниження розміру річної орендної плати за 
землю

132
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05462/08-40 Лист01/06/2020-1
ПП "НАЦПРОД"
Про зниження розміру річної орендної плати за 
землю

133
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

19



№
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05463/08-40 Лист01-06/20
ТОВ "АКВАТОП"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

134
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05464/08-33 Лист2
ТОВ "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ДОВГОЛІТТЯ"
Про включення закладу до переліку суб'єктів 
надання послуг із психологічної реабілітації 
учасників АТО

135
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05480/08-43 Листб/н
ТОВ "ТРО "ОРІОН"
Про нагородження Поляниці Г.І.

136
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05481/08-43 Лист01-1/43
ТОВ "МЕДІАГРУП АЛЕКС.ЮА"
Про нагородження Лебедєвої О.В.

137
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05482/08-43 Лист57
ТОВ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ИНДУСТРИАЛЬНОЕ 
ЗАПОРОЖЬЕ"
Про нагородження Дупака В.І.

138
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05483/08-43 Листб/н
ТОВ "МЕДІАХОЛДИНГ "РЕПОРТЕР 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Нарбут І.А.

139
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05496/08-25 Лист771/06-2020
Про затвердження титулу об'єкта будівництва

140
01.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05584/08-40 Лист162/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про укладення договору оренди земельної ділянки

141
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05585/08-40 Лист161/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про укладення договору оренди земельної ділянки

142
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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05586/08-40 Лист17/07
ТОВ "ДОЛИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про укладання договору суборенди земельної 
ділянки

143
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05597/08-22 Лист37
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про усунення нелегального перевізника

144
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05610/08-22 Лист57
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про усунення нелегального перевізника

145
27.05.2020від

№
від 04.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05612/08-22 Лист17
ТОВ "АВТОБУСНИЙ АРК"
Про збитки в роботі автотранспорту

146
02.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05450/08-43 Лист2379
КНП "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про присвоєння почесного звання Паталаху Ф.В.

147
28.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05468/08-43 Лист01/1569
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНИЙ 
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД "МІГРЕМОНТ"
Про нагородження Фурдила С.А.

148
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05484/08-43 Листб/н
ТОВ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТАЛ 
"АКЦЕНТ"
Про нагородження Чубукіна О.С.

149
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05486/08-43 Лист30
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА НЕЗАЛЕЖНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ТВ-5"
Про нагородження Шубіної Л.М.

150
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05487/08-43 Лист16
ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЮГ"
Про нагородження Дьоміна В.О.

151
01.06.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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05553/08-20 Лист3323
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на капремонт операційного 
блоку та огорожі території

152
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05611/08-34 Лист41/05
ГС "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ФУТБОЛУ"
Про проведення Обласного Чемпіонату серед 
дорослих аматорських команд

153
29.05.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05628/08-20 Лист102
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
перед КП "Автогосподарство" ЗОР

154
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05630/08-22 Лист01-1/20343
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності на липень 2020 року

155
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

05566/08-40 Лист318
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання в постійне користування земельні 
ділянки

156
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05542/08-22 Лист30/20
Про діяльність нелегальних перевізників на 
внутрішньообласних маршрутах

157
01.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

05485/08-43 Лист124
КП "МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА"
Про нагородження Штерєвої Т.В.

158
28.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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Установи охорони здоров'я

05548/08-20 Лист01-11/378
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР"
Про фінансування будівництва нового корпусу

159
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05551/08-43 Лист3317
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Богдан О.В. та інших

160
01.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05552/08-20 Лист3326
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про погодження змін до плану використання 
бюджетних коштів

161
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05578/08-20 Лист01-11/384
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про перерозподіл помісячного виділення коштів

162
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05579/08-20 Лист01-01/126
КНП "ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" 
ЗОР
Про виділення додаткових коштів на покриття 
видатків з неонатального скринінгу

163
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05654/08-43 Лист592/01-03
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Макієвої М.В. (та інші)

164
02.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

05543/08-20 Лист129
КЗ "НВК "ОСНОВА" ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

165
29.05.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05587/08-43 Лист02/2010
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Моргунцової С.А. (інші)

166
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05588/08-43 Лист02/2011
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Хелемендик А.Б.

167
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05590/08-43 Лист04-779
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Про присвоєння почесного звання Нарановичу В.А.

168
02.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Київська МДА

05576/08-22 Лист008-369
Про компенсацію пільгового перевезення 
пасажирів, що не проживають в м. Києві

169
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

05471/08-49 Лист08-10/392
Про відзив на адміністративний позов Ващенко 
В.О.

170
27.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05511/08-16 Лист09-07/280
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради 
щодо реалізації проєкту "Велике будівництво" 
02.06.2020 о 16-00

171
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05538/08-16 Лист02-01/1284
(А. Єрмак) НДУ ШИНКАРЕНКО І.А.
Про взаємодію з ГО "Регіональний центр сталого 
розвитку" під час реалізації проєкту "Спільнота 
допомагає медикам"

172
27.05.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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05539/08-16 Лист22-02/943
Про надання інформації щодо забезпечення 
конституційного права на звернення громадян до 
органів державної влади і місцевого 
самоврядування

173
28.05.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

05645/08-16 Лист45-01/2298
(А. Смирнов) ОКСТ "КАБЕЛЬНИК"
Про підключення до мереж централізованого 
водопостачання

174
02.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Президент України

05644/08-02 Указ209/2020
Про Консультативну раду у справах ветеранів 
війни, сімей загиблих (померлих) захисників 
України

175
02.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Веселівська райдержадміністрація

05452/08-20 Лист01-01-33/270
Про виділення коштів на утримання 
райдержадміністрації

176
29.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

05515/08-42 Лист01-06/308
Про виплату надбавки за інтенсивність праці 
Селевичу С.О. у червні 2020 року

177
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

05516/08-20 Лист01-20/0890
Про виділення коштів для придбання шкільного 
автобусу

178
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради
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05465/08-20 Лист03.1-12/1326
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на заходи щодо 
соціально-економічного розвитку

179
28.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05547/08-45 Лист183
МАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про призначення додаткових виборів депутатів 
сільської ради

180
25.05.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05569/08-26 Лист02-03-11/221
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання щодо прибирання обочин 
та кюветів від коріння дерев

181
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05570/08-28 Лист1315
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення питання щодо влаштування 
Панасенко Р.П.., особи з інвалідністю до 
інтернатного закладу

182
03.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05627/08-22 Лист0993
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання роз'яснення щодо змін розкладу руху 
ТОВ "Підприємство Автосвіт"

183
04.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

05556/08-20 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до операційного плану 
діяльності

184
03.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05636/08-20 Доповідна запискаб/н
Про приведення у відповідність до потреб відділу 
розміру асигнувань

185
05.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

05656/08-40 Доповідна запискаб/н
Про розгляд клопотань юридичних осіб по 
земельним питанням

186
05.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

05502/08-25 Доповідна запискаб/н
Про сплату боргу за виконані будівельні роботи та 
введення в експлуатацію будівлі санаторію

187
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05536/08-20 Доповідна запискаб/н
Про розподіл видатків в рамках заходів Програми 
розвитку охорони здоров'я

188
03.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

05595/08-36 Доповідна запискаб/н
Про відновлення навчання кандидатів в 
усиновлювачі, потенційні опікуни, піклувальники, 
прийомні батьки, батьки-вихователі Запорізької 
області

189
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Департамент фінансів

05561/08-42 Лист09-40/1129
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Дьоміній Н.Т.

190
03.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05568/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл економії фонду заробітної плати 
за вакантними посадами в структурних підрозділах 
облдержадміністрації

191
03.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Служба у справах дітей
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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

05562/08-20 Доповідна запискаб/н
Про збільшення бюджетних асигнувань

192
03.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

05559/08-49 Листб/н
Про письмові пояснення у справі №908/1107/20 до 
ТОВ "БАРТ-БУДСЕРВІС"

193
03.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

05476/08-49 ЛистВих-04-13-11/33
Про вирішення питання щодо звернення Ткаченко 
О.Г.

194
27.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05564/08-43 Лист11-13-11/3456
Про нагородження Щьокіна О.Е. (інші)

195
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05507/08-46 Лист710/08/01-2020
УПРАВЛІННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Про надання інформації щодо дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку

196
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05508/08-46 Лист711/08/01-2020
УПРАВЛІННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Про надання інформації щодо дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку на узбережжі 
Азовського моря

197
02.06.2020від

№
від 02.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05544/08-46 Лист7013/73/2020
Про направлення матеріалів з кримінального 
провадження щодо можливого притягнення до 
відповідальності посадових осіб ТОВ 
"ДельтаІМПЕКС"

198
01.05.2020від

№
від 03.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05472/08-49 Ухвала908/55-17
Про ухвалу суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

199
28.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05558/08-49 Ухвала908/483/20
Про ухвалу суду у справі до відповідача 
Олександрівської сільської ради

200
25.05.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

05565/08-20 Лист12.02/2020
Про внесення змін до кошторису для укладання 
договору на обслуговування апаратури оповіщення

201
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

05550/08-42 Лист71
Про зняття з контролю документів за втратою 
актуальності

202
03.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

05505/08-46 Лист32/3-3174вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо оренди водного 
об'єкта ТОВ "Торгівельна компанія 
"Донрибкомбінат"

203
29.05.2020від

№
від 02.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05648/08-46 Лист37-7567ВИХ-20
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо звернень до суду 
СФГ "Клиновий"

204
01.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05589/08-46 Лист05/1-728вих-20
Про надання кандидатури до складу Запорізької 
регіональної комісії з реабілітації

205
01.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

29



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05594/08-22 Лист83
СП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО"
Про узгодження Реєстрових карт об'єктів 
утворення, оброблення та утилізації відходів

206
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05448/08-46 Лист59/2/2-1303нт
Про надання інформації щодо звернень ГО 
"Мережа антикорупційних центрів", "Чугуївська 
правозахисна група" та Центр правових та 
політичних досліджень "Дума"

207
28.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

05460/08-43 Лист04-08-09-15/193
Про нагородження Голуб О.В та Носик О.О.

208
28.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05641/08-08 Постанова96
Про форми заяв та повідомлення про включення 
виборця до Державного реєстру виборців, заяв про 
внесення змін до персональних даних виборця у 
Державному реєстрі виборців

209
02.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05642/08-08 Постанова97
Про Порядок актуалізації бази даних Державного 
реєстру виборців стосовно записів про виборців, 
виборча адреса яких відноситься до території, на 
яку поширюються повноваження органу ведення 
Державного реєстру виборців, що тимчасово не 
здійснює ведення Державного реєстру виборців

210
02.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05643/08-08 Постанова98
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6

211
02.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

30



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05473/08-49 Ухвала908/2155/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

212
26.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05474/08-49 Лист908/2155/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

213
26.05.2020від

№
від 01.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна митна служба України

05655/08-27 Лист08-21/21-01/6/59
Про надання кандидатури у сфері містобудування 
та архітектури

214
05.06.2020від

№
від 05.06.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Державна міграційна служба України

05608/08-37 Лист8.7-4045/2-20
Про надання звіту щодо виконання Плану заходів 
щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, в українське суспільство на 
період до 2020 року

215
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

05596/08-22 Лист1665/1/13-5
Про участь у семінарі з питань будівництва 
автомобільних доріг 11.06.2020

216
28.05.2020від

№
від 04.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05600/08-22 Лист1723/1/5.1-6
Про надання інформації щодо стану під'їзних доріг 
до опорних шкіл

217
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

05525/08-33 Лист6032/5.1.1-08-20
Про необхідність подання пропозиції за напрямом 
«Медичної допомога, яка надається мобільними 
медичними бригадами, що утворені для реагування 
на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2»

218
02.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Національний банк України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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Форма зберігання 
документа

05575/08-20 Лист31-0005/26587
Щодо оприлюднення статистики прямих інвестицій

219
03.06.2020від

№
від 04.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

05537/08-48 Лист1368/16-07/2-20
Про результати засідання Національного 
координаційного центру кібербезпеки

220
29.06.2020від

№
від 03.06.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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