
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 15.06.20 по 19.06.20

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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ організаційний

06005/08-42 Заяваб/н
А. МАТОХНЮК
Про погодження звільнення

1
16.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

06004/08-42 Заяваб/н
В. ТАРАСЕНКО
Про погодження звільнення

2
16.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06006/08-42 Заяваб/н
В. ДЗЯТКІВСЬКИЙ
Про погодження звільнення

3
16.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06086/08-43 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ
Про нагородження Рєзанової Ю.В. (та інші)

4
18.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

06013/08-09 Депутатський запит11/10-758
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про звернення Михайліської РДА щодо 
забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет

5
05.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06014/08-09 Депутатський запит11/10-900
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про звернення ДНЗ "Приморський професійний 
аграрний ліцей" щодо функціонування навчального 
закладу

6
05.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України
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з/п

Джерело  інформації 
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06003/08-15 Лист04-23/13-1799
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ...
Про розгляд звернення Ботіївського сільського 
голови Чубуклієва М.С.

7
11.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Народні депутати України

05970/08-09 Лист282д9/15-2020/7
НДУ Є. ШЕВЧЕНКО
Про виділення субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

8
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05981/08-09 Депутатське звернення292/01
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про включення заходів для фінансування

9
11.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05982/08-09 Депутатське звернення315-20/04
НДУ С. ШТЕПА
Про включення заходів для фінансування

10
11.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06030/08-09 Депутатське звернення281д9/15-2020/7
НДУ Р. СОХА
Про виділення субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

11
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06031/08-09 Депутатське звернення292/01
НДУ М. НІКІТІНА
Про виділення субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

12
11.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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06032/08-09 Депутатське звернення01-179
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про виділення субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

13
15.05.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06033/08-09 Депутатське зверненняб/н
НДУ Ю. ЯЦИК
Про виділення субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

14
15.05.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06034/08-09 Депутатське звернення282д/9/15-2020/7
НДУ Є. ШЕВЧЕНКО
Про виділення субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

15
15.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06035/08-09 Депутатське звернення64
НДУ Г. КАСАЙ
Про виділення субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

16
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06036/08-09 Депутатське звернення315-20/04
НДУ С. ШТЕПА
Про виділення субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

17
11.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

05955/08-15 Лист4041.2/20/31.3
Про регіональні соціальні програми сім'ям 
захоплених та утримуваних військовослужбовців 
незаконними збройними формуваннями

18
12.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06002/08-15 Лист4290.2/20/46
Про надання інформації щодо дискримінації

19
16.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

06043/08-44 Листб/н
ГО "ОСВІТНЯ СПІЛЬНОТА 108"
Про надання допомоги у пошуку землі, села або 
покинутої бази відпочинку

20
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06054/08-44 Лист18
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕФОРМ 
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ"
Про залучення Голови Запорізького підрозділу ГО 
Ткаченко І.О. до співпраці

21
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06156/08-44 Лист9
МІСЬКА ГО "КОЗАЦЬКИЙ КОШ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання підтвердження участі 
козаків-волонтерів в гуманітарних місіях

22
17.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

06138/08-41 ЛистUNDP/2020/095
ПРЕДСТАВНИЦТВО ООН В УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі

23
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

05994/08-40 Листб/н
ГР. ЛАГНО Ю.П.
Про поновлення договору оренди водного об'єкта

24
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05962/08-40 Листб/н
АРАПОВА В.Д.
Про отримання листа у лютому 2019 року щодо 
передачі земельної ділянки на користь державі

25
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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05963/08-40 Листб/н
ІТУНГУЛ В.Ф.
Про отримання листа у лютому 2019 року щодо 
передачі земельної ділянки на користь державі

26
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05977/08-28 Лист175/04
НОУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ І 
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Про проведення Соціального дослідження щодо 
обізнаності різних груп населення та якості надання 
допомоги з питань протидії домашньому 
насильству та насильству з ознаками статі

27
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06019/08-22 Листб/н
ПРОЄКТ ЄС ТВІНІНГ "РОЗВИТОК 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ"
Про проведення онлайн-тренінгу 02.07.2020

28
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06021/08-25 Лист100
ТОВ "КЕРАМЕЙЯ"
Про виробництво будівельних матеріалів

29
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06023/08-38 Лист154
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ УКРАЇНИ"
Про участь у радіопередачі "На часі" щодо 
відбудови місцевих доріг Запорізької області 
22.06.2020 о 17-20

30
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

06061/08-22 Лист2604
ПАТ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"
Про співробітництво

31
15.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06081/08-26 Лист01-06/06/20
АСОЦІАЦІЯ УПРАВИТЕЛІВ ЖИТЛА
Про проведення навчання "Менеджер (управитель) 
житлового будинку (групи будинків)"

32
17.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

5
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06084/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ШУМЕЙКО І.П.
Про клопотання щодо приєднання доказів до 
матеріалів справи ТОВ "Агротіс"

33
15.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06099/08-22 Лист19.4-34-997
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ М.П. 
ШУЛЬГІНА "
Про довідник щодо затверджених та скасованих 
будівельних норм 

34
11.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06104/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ШУМЕЙКО І.П.
Про додаткові пояснення у справі ТОВ "АГРОТІС"

35
18.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06140/08-22 ЛистЦЕ-7/1543
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення відкритого слухання 24.06.2020

36
19.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06147/08-41 ЛистUNDP/RPP/2020
ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗБУДОВИ МИРУ
Про проєкт "Підтримка підприємництва та 
розвитку зайнятості на Азовському узбережжі в 
Донецькій та Запорізькій областях"

37
17.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06148/08-41 ЛистUNDP/RPP/2020
ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗБУДОВИ МИРУ
Про проєкт "Підтримка ВПО та осіб, постраждалих 
внаслідок конфлікту...і відновлення інфраструктури 
в Донецькій і Луганській областях та вздовж 
Азовського узбережжя у Запорізькій області"

38
17.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Посольства
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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

05943/08-41 Лист02-11/689
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про направлення Плану заходів на 2020-2021 роки

39
08.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06082/08-41 Лист2020-0247631
ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦІЇ В УКРАЇНІ
Про візит Посла Франції до м.Запоріжжя 
23.06.2020

40
17.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

05944/08-49 Лист808/3563/16
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду у справі Іванова А.В.

41
11.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05945/08-49 Ухвала908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТІ КИЄВА
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ "Вибір"

42
10.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

05910/08-06 Доручення24056/1/1-20
(О. Резніков) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про звернення Вільнянської районної ради щодо 
виділення коштів на придбання сімейного 
автомобіля для сімей, в яких одночасно народилось 
3-є та більше дітей

43
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05911/08-17 Лист19487/0/2-20
(О. Ярема) ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про недопущення примусового укрупнення 
добровільно створених об'єднаних територіальних 
громад

44
13.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
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

05912/08-06 Доручення24703/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про призупинення виконання 
завдання з розроблення та затвердження проектів 
регіональних стратегій розвитку на період до 2027 
року

45
13.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05913/08-06 Доручення24425/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ВОРОНОВ В.А.
Про відсутність забезпечення працівників та дітей 
дошкільних закладів необхідними засобами захисту

46
13.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

05951/08-06 Доручення20620/2/1-20
(Д. Шмигаль) Про виявлення фактів 
недобросовісної конкуренції

47
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05952/08-17 Лист19588/0/2-20
(В. Федорчук) Про створення регіональних 
координаційних центрів з організації проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання

48
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

05969/08-17 Лист19608/0/2-20
(О. Ярема) ЧЕРНІГІВСЬКА ГРОМАДА
Про недопущення примусового затвердження 
перспективних планів, без належного прозорого 
обговорення

49
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05985/08-17 Лист19652/0/2-20
УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З ПИТАНЬ 
ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про участь у обговоренні питань протидії 
насильству 18.06.2020 о 15-00

50
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06016/08-04 Протокол25127/0/1-20
(Д. Шмигаль) Протокол № 10 позачергового 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС 
щодо запровадження  протиепідемічних заходів

51
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Охорона здоров'я 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

06027/08-06 Доручення24241/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів, спрямованих на 
забезпечення належного соціального захисту дітей 
– вихованців інтернатних закладів, у тому числі 
дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх 
числа

52
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06045/08-17 Лист19847/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про передачу дотацій або 
субвенції з державного бюджету для забезпечення 
протипожежної та техногенної безпеки у закладах, 
установах та підприємствах охорони здоров'я, 
освіти і культури Запорізької області

53
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06046/08-17 Лист19880/0/2-20
(О. Ярема) Про пропозиції щодо зняття з контролю 
документів

54
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06071/08-04 Витяг з протоколу2-2/2/20-6
(М. Федоров) Витяг з протоколу № 2 (п.6) щодо 
проєкту постанови КМУ "Про внесення змін у 
додатки до Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів у рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України"

55
17.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06088/08-03 Постанова483
Деякі питання оренди державного та комунального 
майна

56
03.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06090/08-06 Доручення24599/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ В. КАБАЧЕНКО
Про виплату додаткових доплат до заробітної плати 
медичним працівникам

57
18.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06111/08-17 Лист19-15/542
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

58
15.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

06114/08-06 Доручення25008/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ШКРУМ А.І.
Про надання інформації щодо розподілу бюджетів 
районних державних адміністрацій на 2020 рік

59
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06135/08-06 Доручення4761/3/1-20
(Д. Шмигаль) Про реалізацію проєкту "Поліпшення 
охорони здоров'я на службі у людей"

60
19.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06136/08-06 Доручення21483/3/1-20
(О. Резніков) Про активізацію процесу мирного 
врегулювання в Донецькій і Луганській областях 
України

61
19.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06142/08-06 Доручення22658/1/1-20
(М. Федоров) Про модель 
адміністративно-територіального устрою

62
19.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06143/08-06 Доручення24948/1/1-20
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м.Києва 16.06.2020

63
19.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06144/08-03 Постанова494
Про затвердження Порядку укладення контрактів 
про проходження державної служби

64
17.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06145/08-03 Постанова495
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 607

65
17.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06146/08-03 Постанова497
Про затвердження Порядку повернення неналежно 
витрачених коштів та невикористаної частини 
гранту
Європейського Союзу, що надаються для реалізації 
проектів у рамках спільних операційних програм 
прикордонного співробітництва Європейського 
інструменту сусідства 2014—2020

66
17.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
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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

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

06047/08-28 Лист4766/04/09.1-20
Про підтримку проведення забігу "Шаную воїнів, 
біжу за героїв України"

67
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

06110/08-41 Лист71/ВМУ/14-546-
Про повернення малолітньої громадянки Єви 
Жердєвої

68
18.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

05978/08-22 Лист1823/08/14-20
Про проведення роботи з визначення актуальних 
місць для встановлення комплексів автоматичної 
фотовідеофіксації та їх кількості

69
11.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

05954/08-37 Лист7434/4.2
Про реалізацію права на першочергове зарахування 
до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, 
мистецької та педагогічної освіти за державним 
(регіональним) замовленням

70
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05986/08-41 Лист7471/5.11.3
Про підготовку документа стратегічного рівня з 
підвищення рівня обізнаності про євроатлантичну 
інтеграцію 

71
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06050/08-37 Лист7568/6.11.2
Про визначення відповідальних осіб для надання 
доступу до відомостей про пам'ятки культурної 
спадщини

72
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05953/08-34 Лист1279/3.3
Про наповнення онлайн-порталу muv.in.ua 

73
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

06141/08-48 Лист220/3523
Про надання звіту щодо виконання заходів з 
підготовки території держави у 2020 році

74
19.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

05941/08-43 Лист1/11-3753
Про нагородження Смолякова О.В. (та інші)

75
04.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06064/08-32 Лист1/9-330
Про створення безпечних умов проведення ЗНО, 
ЄВІ, ЄФВВ

76
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05980/08-33 Лист26-04/16583/2-2
Про рекомендації щодо дій медичного працівника, 
який залучається для чергування в пункті 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання

77
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06070/08-33 Лист26-04/16872/2-2
Про ризик розповсюдження легіонельозу (хвороби 
легіонерів)

78
17.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

05990/08-19 Лист7/36/9917-20
Про повторне погодження проєкту Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2027 
року

79
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06029/08-19 Лист7/36/9999-20
Про пропозиції до нормативно-правових актів з 
питань стратегії регіонального розвитку

80
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06048/08-26 Лист7/10.1/10039-20
Про проведення наради з питань функціонування 
підприємств теплопостачання та підготовки їх до 
опалювального періоду 23-25.06.2020

81
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06089/08-25 Лист7/19.4/10115-20
Про вдосконалення моніторингу реалізації проєктів 
в рамках програми "Велике будівництво" (школи, 
садочки, стадіони)

82
18.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06137/08-26 Лист7/10.2/10160-20
Про відшкодування різниці в тарифах

83
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

05914/08-39 Лист2902-06/36520-0
Про видалення зелених насаджень за межами 
населених пунктів

84
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05915/08-28 Лист4702-09/36469-0
Про надання інформації щодо стану виконання 
плану заходів щодо реалізації Основних напрямів 
реалізації державної політики у сфері зайнятості 
населення та стимулювання створення нових 
робочих місць на період до 2022 року

85
12.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06044/08-23 Лист2812-06/36982-0
Про надання інформації щодо очікуваного 
валового збору основних сільськогосподарських 
культур у 2020 році

86
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06068/08-23 Лист3111-05/37308-0
Про надання показників до балансу попиту 
зернових та зернобобових культур на 2020/2021 
маркетинговий рік

87
17.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05991/08-28 Лист8545/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

88
12.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06051/08-28 Лист8695/0/2-20/57
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
супервізії

89
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06072/08-35 Лист8730/0/2-20/29
Про надання планів-графіків перевірок дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку

90
17.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06073/08-35 Лист8717/0/2-20/29
Про направлення копії протокольного рішення за 
результатами Всеукраїнської селекторної наради з 
проведення оздоровлення та відпочинку дітей

91
17.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06074/08-28 Лист8750/0/2-20/57
Про надання інформації щодо організації функцій у 
сфері  соціального захисту і захисту прав дітей

92
18.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06101/08-21 Лист8318/0/2-20/18
Про безоплатну передачу окремого 
індивідуального визначеного рухомого майна

93
10.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06105/08-35 Лист8764/0/2-20/57
Про запрошення на семінар-нараду 
08.07-10.07.2020 Одеська область, с.Сивачка

94
18.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06123/08-28 Лист8811/0/2-20/29
Про підсумки роботи за І півріччя 2020 року

95
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

05916/08-20 Лист33040-06-5/1751
Про залучення внутрішніх аудиторів до складу 
робочих груп

96
11.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05987/08-32 Лист07010-05-6/1785
Про надання інформації щодо кількості дітей в 
навчально-виховних комплексах

97
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

05979/08-21 Лист1/06-3-2617
Про участь в експертному обговоренні плати за 
надання адміністративних послуг 18.06.2020

98
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05989/08-51 Лист1/04-2-2613
Про надання уточненої інформації щодо проектів 
Національної програми інформатизації

99
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06017/08-51 Лист1/04-2-2644
Про затвердження Методики належності 
бюджетних програм до сфери інформатизації

100
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

06097/08-39 Лист01/03-33/01506
Про здійснення контролю за викидами 
забруднюючих речовин

101
15.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

06098/08-20 Лист03-01-19/1026
Про включення заходу для фінансування з 
обласного екофонду

102
16.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06037/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про розгляд звернення ПП "Укррічбуд" щодо 
надання в оренду земельної ділянки

103
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Обласна рада
15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05908/08-54 Лист01-26/0718
Про протокольне рішення №1 щодо діяльності 
НКП "Госпіталь ветеранів війни" ЗОР

104
12.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05957/08-54 Лист01-26/0723
Про протокольне рішення № 4 щодо роботи деяких 
закладів культури

105
12.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05958/08-54 Лист01-26/0722
Про протокольне рішення № 3 щодо здійснення 
фінансування з обласного бюджету

106
12.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05959/08-54 Лист01-26/0721
Про протокольне рішення № 2 щодо здійснення 
фінансування з обласного бюджету

107
12.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05960/08-54 Рішення15
Про розірвання договору надання водного об'єкта 
місцевого значення, розташованого на території 
Приморського району Запорізької області, у 
тимчасове користування на умовах оренди

108
11.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05998/08-54 Рішення18
Про клопотання щодо передачі майна до 
комунальної власності територіальної громади 
міста Мелітополя Запорізької області

109
11.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05999/08-54 Рішення23
Про внесення змін до Цільової регіональної 
програми  "Сільське подвір'я", затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 27.11.1998 
№ 7, зі змінами

110
11.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06065/08-54 Рішення26
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 12.12.2019 № 141 „Про обласний бюджет 
на 2020 рік” (зі змінами та доповненнями)

111
11.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Постійні комісії обласної ради

06053/08-09 Депутатське звернення15
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ
Про висновки постійної комісії від 10.06.2020 №№ 
1, 9, 12, 13, 15, 17, 18

112
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

05936/08-22 Лист001-064/9119
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

113
12.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05937/08-22 Лист001-064/9031
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

114
11.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06127/08-22 Лист001-064/9379
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

115
17.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06128/08-22 Лист001-064/9380
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

116
17.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Український графіт"

05964/08-43 Лист13/2126
Про нагородження Булата О.О., Дімітрова Д.І.

117
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

05935/08-37 ЛистА-01-14-412
Про запрошення на святкування відзначення 
03.07.2020

118
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06132/08-50 Лист22/46
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
Про співробітництво

119
17.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Військові частини
17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05965/08-43 Лист35/1473
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Савченка І.Ю., Петецького П.О.

120
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06057/08-43 Лист3/33/23-1577
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Грабара Є.І. (та інші)

121
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

06150/08-49 Лист28-22/12972
Про позовну заяву щодо скасування рішення 
Енергодарської МР від 24.07.2018 №21

122
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05906/08-46 Листб/н
ПП "ЗАПОРІЖБІОСИНТЕЗ"
Про рейдерське захоплення підприємства

123
12.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06024/08-40 Лист104
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання в оренду земельної ділянки 
м.Запоріжжя, о.Хортиця, вул. Будинок відпочинку, 
16

124
11.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06039/08-40 Лист56/06
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання копії листа до ФДМУ, та відповіді 
ФДМУ щодо вирішення земельного питання

125
12.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06042/08-22 Лист1/13-01-228
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про вирішення питання незаконної діяльності 
нелегальних перевізників

126
15.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06066/08-40 Лист59/06
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про розгляд звернення щодо поділу земельної 
ділянки

127
17.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

18



№
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

06093/08-40 Лист201/1606/01
ТОВ "ВИРОБНИЧА МЕРЕЖА ДНІПРО"
Про надання інформації щодо розгляду клопотання 
з питань розроблення проєкту землеустрою

128
16.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06094/08-40 Лист55/06
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

129
12.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06095/08-40 Лист57/06
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

130
15.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06106/08-40 Лист01/131
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

131
18.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06115/08-35 Лист162
ТОВ "МЕОТІДА ЛТД"
Про питання проведення оздоровчої кампанії 2020

132
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06158/08-40 Лист20/06
ТОВ "ЮГМАШСЕРВІС"
Про вирішення конфліктної ситуації з наданням в 
оренду земельної ділянки підприємству

133
19.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06159/08-35 Лист76
ТОВ "ТЕЛЕЦЬ"
Про вирішення питання проведення оздоровчої 
кампанії 2020 

134
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06160/08-35 Лист150
ТОВ "БЕРДЯНСЬК-ТУР"
Про вирішення питання проведення оздоровчої 
кампанії 2020 

135
19.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Інші кореспонденти

19



№
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

05932/08-21 Листб/н
ФОП ВОЛКОВ Д.В.
Про надання роз'яснення щодо функціонування 
пересувних дитячих атракціонів

136
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05988/08-26 Листб/н
ОСББ "ОЛІМПІЙСЬКА 18А"
Про проведення перевірки пункту приймання 
вторинної сировини

137
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06020/08-40 Лист1378
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про оформлення земельної ділянки під розміщення 
військового санаторію "Приморський"

138
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06049/08-40 Листб/н
ПП "ТЕХСЕРВІС"
Про погодження технічної документації із 
землеустрою

139
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06125/08-40 Лист702/11-01-03/Ви
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

140
16.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06126/08-40 Лист691/11-01-03/Ви
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

141
15.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06130/08-20 Лист08/91
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про виділення коштів на розвиток парку

142
17.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20



№
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

06157/08-40 Лист1378
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про вирішення питання в оформленні земельної 
ділянки під розміщення військового санаторію 
"Приморський"

143
16.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

06000/08-37 Лист350
Про запрошення на відкриття експозиції 24.06.2020 
(м.Запоріжжя)

144
12.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06131/08-37 Лист350
Про запрошення на відкриття експозиції 24.06.2020

145
12.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06102/08-44 Лист1-г
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ 
РАДИ"
Про організацію зустрічі для вирішення нагальних 
питань

146
12.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Суди

06085/08-49 Лист325/695/20
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Про виклик до суду на 26.06.2020 по справі 
Мохнатко С.О.

147
12.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06058/08-43 Лист654/01-03
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження трудового колективу

148
15.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
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05974/08-43 Лист80-к
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про нагородження Шаповал О.С., Скоробагатова 
В.В.

149
12.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06025/08-43 Лист01.01-22/735
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Макаренкова О.Л. (інші)

150
02.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06116/08-19 Лист62-04/583
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про реєстрацію проєктів для участі у конкурсному 
відборі ДФРР на 2021 рік

151
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

05904/08-16 Лист41-01/84
(К. Тимошенко) Про надання інформації щодо 
будівництва приймальних відділень лікарень

152
11.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06026/08-16 Лист04-01/1404
(С. Трофімов) Про заходи з відзначення Дня 
скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в 
Україні

153
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06087/08-16 Лист41-01/85
(К. Тимошенко) Про реалізацію проєкту 
Президента України "Велике будівництво"

154
16.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06113/08-16 Лист41-01/86
(К. Тимошенко) Про приведення у відповідність із 
рекомендаціями брендбуку інформаційні та 
візуальні носії у рамках програми "Велике 
будівництво"

155
16.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06133/08-16 Лист09-07/281
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради з 
питань реалізації проєкту Президента України 
"Велике будівництво" 22.06.2020 о 10-00

156
19.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

06012/08-43 Лист01.1-16/0357
Про нагородження Халецької С.М., Романщак О.В.

157
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

06139/08-20 Лист0625/01-24
Про надання переліку об'єктів і заходів, що 
фінансуватимуться у 2020 році за рахунок субвенції 
з державного бюджету

158
04.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

06108/08-20 Лист01-44/0123
Про надання фінансової допомоги на проведення 
невідкладних робіт на покрівлі КЗ "Добропільська 
ЗОШ"

159
18.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05975/08-43 Лист01-18/0318
Про нагородження Гусак М.Ю. (інші)

160
11.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06155/08-43 Лист02-58/61-к
Про нагородження Літинського В.В.

161
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

06008/08-43 Лист02-39/0223
Про нагородження Кириченко М.В. (інші)

162
15.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06009/08-43 Лист02-39/0219
Про нагородження Бабаніна В.О. (інші)

163
15.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06010/08-43 Лист02-39/0220
Про присвоєння почесного звання Лукашенко С.І.

164
15.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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Новомиколаївська райдержадміністрація

06109/08-42 Лист01-01-25/0331
Про погодження призначення Дилова О.О.

165
15.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

06079/08-22 Лист01-46/292
Про вирішення питання встановлення дорожніх 
знаків

166
16.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

05966/08-43 Лист01-06/326
Про нагородження колективу Приазовського РЦ 
ПМСД ПРР ЗО

167
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05967/08-43 Лист01-06/327
Про нагородження Прокопенко О.М. (інші)

168
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

06096/08-26 Лист01-33/113
Про виділення коштів на продовження робіт з 
реконструкції водогону с. Святотроїцьке - смт 
Розівка

169
16.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

06153/08-43 Лист01-46/0302
Про нагородження Подвігіна Ю.О.

170
15.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06154/08-43 Лист01-46/0301
Про нагородження Косс В.А.

171
15.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради
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05933/08-27 Лист776
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

172
12.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05934/08-27 Лист775
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

173
12.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05995/08-20 Лист01-13/342
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на добудову дитячого садка 
"Теремок"

174
16.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06022/08-21 Лист01-48/1642
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про участь у заході "Бізнес-діалог" 19.06.2020 в 
с.Привітне

175
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06038/08-09 Депутатське звернення02-12/1094
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про реформування 
адміністративно-територіального устрою 
районного рівня

176
15.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06040/08-40 Лист65
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання копії договору оренди на земельні 
ділянки між Запорізькою ОДА та ПАТ "Янцівський 
гранітний кар'єр"

177
15.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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06041/08-40 Лист61
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання передачі земельних 
ділянок державної власності у комунальну 
власність Наталівської сільської ради

178
15.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06055/08-30 Лист16
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Про сприяння в утворенні 5-ти ОТГ Токмацького 
району

179
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06062/08-20 Лист473
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання завершення будівництва 
нової амбулаторії

180
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06076/08-40 Лист02-01-16/295
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання передачі земельних 
ділянок у комунальну власність територіальної 
громади

181
15.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06080/08-30 Лист209
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про залишення Новоолексіївської громади 
Приморського р-ну

182
17.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06118/08-20 Лист01-48/1663
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції Північного 
групового водопроводу

183
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06119/08-25 Лист01-48/1664
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про завершення реконструкції системи опалення в 
с.Широке

184
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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06120/08-22 Лист01-48/1665
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про відновлення пункту габаритно-вагового 
контролю транспортних засобів

185
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06121/08-20 Лист01-48/1666
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції водопровідних 
мереж в с.Лукашеве

186
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06122/08-20 Лист01-48/1667
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції водопроводу між 
селами Веселе та Зоряне

187
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06129/08-27 Лист02-01-28/1005
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів під час розроблення 
детального плану території

188
12.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент охорони здоров`я

06059/08-33 Доповідна запискаб/н
Про перезарядку ГТА "РОКУС-М" у КНП 
"Мелітопольський онкологічний диспансер" ЗОР

189
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

05968/08-34 Доповідна запискаб/н
Про створення спеціалізованого спортивного класу 
з гандболу

190
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

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

05976/08-42 Лист141/03-17
Про участь у проведенні навчання Кас'яненка Д.В.

191
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06052/08-42 Лист143/03-17
Про проведення навчання в дистанційному режимі

192
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05918/08-43 Лист751/04/08-2020
Про нагородження Шлеї А.О. (та інші)

193
10.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06078/08-46 Лист847/01/14-2020
Про вирішення питання забезпечення поліцейських 
масками, дезінфікуючими засобами, латексними 
рукавичками

194
18.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

06060/08-28 Лист0800-05-6/28081
Про вирішення питання погашення заборгованості 
закладів охорони здоров'я перед Пенсійним 
фондом

195
15.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

06103/08-49 Рішення908/3414/19
Про рішення суду у справі  ПАТ "Компанія Райз"

196
02.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

05971/08-50 Лист12.3/57
Про співробітництво

197
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05996/08-48 Лист1016
Про внесення змін до складу комісії щодо 
перевірок стану військового обліку

198
02.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05997/08-48 Лист1017
Про перевірку стану військового обліку в КУ 
"Бердянська станція переливання крові"

199
02.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05947/08-49 Лист280/5979/19/238
Про апеляційну скаргу ТОВ "Феникс-Авто"

200
10.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05948/08-49 Лист280/6524/19/239
Про копію рішення у справі за позовом Гордієнка 
В.В.

201
10.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06151/08-49 Лист280/2501/20/247
Про повістку щодо виклику до суду у справі 
280/2501/20

202
16.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

06063/08-39 Лист2-3-01/2194-20
Про загибель водних біоресурсів

203
17.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06077/08-39 Лист2-3-01/2206-20
Про загибель водних біоресурсів

204
18.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05905/08-46 Лист2996/62/01-2020
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ 
ПРИАЗОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання завіреної копії розпорядження від 
23.11.2018 №617

205
13.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05961/08-46 Лист5739/71/01-2020
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо виділення коштів ДП 
"Місцеві дороги Запорізької області"

206
13.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05983/08-46 Лист3777/75/01-2020
ТОКМАЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про розгляд звернення щодо незаконних отримань 
соціальної допомоги мешканцями Токмацького 
району

207
21.04.2020від

№
від 16.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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05984/08-46 Лист4337/75/01-2020
ТОКМАЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про розгляд звернення щодо порушень чинного 
законодавства у сфері незаконного обігу та торгівлі 
пальним

208
07.05.2020від

№
від 16.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06028/08-46 Лист17-01-02/6908/9-
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДБР У МІСТІ 
МЕЛІТОПОЛІ
Про надання інформації щодо перебування на 
посаді голови Кам'янсько-Дніпровської РДА та 
Запорізької ОДА

209
11.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06107/08-48 Лист1/1082
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про затвердження зведених та часткових нарядів на 
призначення транспортних засобів для потреб 
військових формувань ЗСУ

210
01.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06124/08-46 Лист2185/51/04-2020
БІЛЬМАЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо звернень ТОВ 
"Агрохімпродукт"

211
16.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

05907/08-43 Лист10.3-01-70/1563
Про нагородження Клименко Т.Ф. (інші)

212
12.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05949/08-49 Лист12658
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про примусове виконання рішення суду у справі 
Димова В.В.

213
11.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05950/08-49 Лист12651
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про примусове виконання рішення суду у справі 
Димової О.В.

214
11.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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документа

06117/08-43 Лист10.3-01-70/1593
Про направлення представника для нагородження 
на 23.06.2020

215
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05993/08-46 Лист05/4-1770-19
Про надання інформації щодо участі у виконавчих 
діях стосовно повернення земельних ділянок 
Димової О.В. та Димова В.В.

216
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06011/08-43 Лист11-472вих-20
Про нагородження Драча Т.В. (інші)

217
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06091/08-46 Лист05/1-808вих-20
Про надання інформації щодо оренди водного 
об'єкту Швець Е.В.

218
16.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06092/08-46 Лист05/1-809вих-20
Про надання інформації щодо поділу земельної 
ділянки ДП "Бердянський морський торговельний 
порт"

219
16.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06149/08-49 Лист05/2-2017-17
Про заперечення на заяву у справі Мохнатко С.О.

220
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

06056/08-40 Лист02/1-35-02389
Про добровільну відмову від земельної ділянки 
державної власності

221
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

05919/08-40 ЛистН/НЗБ-21/239
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки, що перебуває в постійному користуванні 
АТ "Українська залізниця"

222
05.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
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(адресат)
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05920/08-40 ЛистН/НЗБ-21/240
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки, що перебуває в постійному користуванні 
АТ "Українська залізниця"

223
05.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05921/08-40 ЛистН/НЗБ-21/241
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки, що перебуває в постійному користуванні 
АТ "Українська залізниця"

224
05.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05922/08-40 ЛистН/НЗБ-21/244
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки, що перебуває в постійному користуванні 
АТ "Українська залізниця"

225
05.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05923/08-40 ЛистН/НЗБ-21/245
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки, що перебуває в постійному користуванні 
АТ "Українська залізниця"

226
05.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05924/08-40 ЛистН/НЗБ-21/246
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки, що перебуває в постійному користуванні 
АТ "Українська залізниця"

227
05.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05925/08-40 ЛистН/НЗБ-21/247
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки, що перебуває в постійному користуванні 
АТ "Українська залізниця"

228
05.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05926/08-40 ЛистН/НЗБ-21/248
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки, що перебуває в постійному користуванні 
АТ "Українська залізниця"

229
05.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05927/08-40 ЛистН/НЗБ-21/249
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки, що перебуває в постійному користуванні 
АТ "Українська залізниця"

230
05.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

32
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05928/08-40 ЛистН/НЗБ-21/250
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки, що перебуває в постійному користуванні 
АТ "Українська залізниця"

231
05.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05929/08-40 ЛистН/НЗБ-21/251
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки, що перебуває в постійному користуванні 
АТ "Українська залізниця"

232
05.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05930/08-40 ЛистН/НЗБ-21/252
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки, що перебуває в постійному користуванні 
АТ "Українська залізниця"

233
05.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05931/08-40 ЛистН/НЗТ-21/257
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки, що перебуває в постійному користуванні 
АТ "Українська залізниця"

234
09.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06075/08-22 ЛистН/НЗ-1-21/308
Про протиепідемічні заходи під час виконання 
приміських перевезень пасажирів залізничним 
транспортом

235
17.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

06083/08-46 Лист10229/41/32/03-2
Про заходи щодо збереження автомобільних доріг 
та вулиць на період підвищення температури 
повітря у 2020 році

236
12.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05942/08-46 Лист59/3/4-756
Про надання інформації стосовно Зароднюк О.П.

237
09.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06007/08-08 Постанова103
Про Порядок визначення виборчої адреси виборця, 
який не має зареєстрованого місця проживання

238
11.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України

05992/08-51 Лист04/02/01-1471
Про проєкт Закону України "Про внесення змін до 
Закону України "Про санкції"

239
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Верховний суд України

05946/08-49 Ухвала908/2155/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"

240
10.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Генеральна прокуратура

06112/08-46 Лист27/2-53383ВИХ-
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ 
"МАЛИШ"
Про передачу в оренду земельної ділянки

241
15.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна податкова служба України

05938/08-20 Лист3083/9/28-10-06-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про стан розрахунків платників податків станом на 
01.05.2020

242
10.05.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

05939/08-20 Лист2592/9/28-10-06-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про стан розрахунків платників податків станом на 
01.04.2020

243
18.04.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05940/08-20 Лист1618/9/28-10-06-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про стан розрахунків платників податків станом на 
01.03.2020

244
10.03.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

06015/08-22 Лист888/03/14-20
Про вжиття заходів для збереження автомобільних 
доріг

245
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Державна служба України з надзвичайних ситуацій

05973/08-29 Лист16-8766/161-1
Про копію протоколу засідання Експертної комісії 
ДСНС України з визначення рівнів та класів НС

246
15.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

05917/08-22 Лист1785/1/5.2-6
Про обстеження штучних споруд відповідно до 
Програми відновлення мостів

247
12.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05972/08-22 Лист1794/1/7.2-5
Про надання переліку рекламоносіїв на 
відповідність їх розміщення вимогам законодавства

248
12.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

06067/08-22 Лист30-14/18/5-20
Про надання інформації щодо встановлених 
органами місцевого самоврядування протягом 
квітня - червня 2020 року тарифів на теплову 
енергію

249
17.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство резерву України

06001/08-48 Лист1304/0/4-20
Про укладення договору на відпуск матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву медичного 
призначення

250
11.06.2020від

№
від 16.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

05909/08-22 Лист6065/17.1.2/7-20
Про проведення засідання з питання систем 
розподілу АТ "Укрзалізниця" 17.06.2020

251
12.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06100/08-22 Лист5856/16/7-20
Про проведення відкритих обговорень проєктів 
постанов НКРЕКП

252
05.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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06152/08-22 Лист6284/17.1.2/7-20
Про проведення засідання НКРЕКП у формі 
відкритого слухання 01.07.2020

253
18.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

06134/08-42 Лист64/51/22-20
Про відзначення Дня державної служби (23 червня)

254
19.06.2020від

№
від 19.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

05956/08-48 Лист1505/14-05/2-20
Про надання пропозицій щодо заходів з 
підвищення рівня хімічної безпеки

255
15.06.2020від

№
від 15.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

06069/08-37 Лист1603/09.6-07-20
Про інформаційні матеріали до Дня Конституції 
України

256
17.06.2020від

№
від 18.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Фонд державного майна України

06018/08-21 Лист10-17-11797
Про АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий 
комбінат"

257
16.06.2020від

№
від 17.06.2020
№ 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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