
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 22.06.20 по 30.06.20

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

06250/08-42 Доповідна запискаб/н
Про заохочення Петроченка О.А.

1
23.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

06251/08-20 Доповідна запискаб/н
І.ФЕДОРОВ (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про виділення коштів для здійснення 
природоохоронних заходів 

2
23.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06274/08-42 Доповідна запискаб/н
І.ФЕДОРОВ
Про погодження преміювання Мороко В.В. (інші)

3
24.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06282/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про виконання завдань протокольного рішення 
позачергового засідання регіональної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 22.06.2020 № 24

4
24.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06305/08-43 Доповідна запискаб/н
І.ФЕДОРОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Пругло К.Л.

5
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06417/08-43 Доповідна запискаб/н
(І. Федоров) Про нагородження Ковпака А.В.

6
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06216/08-43 Доповідна запискаб/н
І .ФЕДОРОВ (Департамент АПР)
Про нагородження Доновської Н.Ю. та Субботи 
Л.В.

7
22.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06374/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Дапартамент культури)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету у 
2020 році між головними розпорядниками у зв'язку 
із припиненням КУ "Обласна наукова медична 
бібліотека" ЗОР шляхом приєднання до КЗ 
"Запорізька обласна універсальна наукова 
бібліотека" ЗОР

8
26.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

06372/08-09 Депутатське звернення11/10-1028
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про вжиття заходів з питань отруєння вод 
р.Великий Утлюг у Якимівському районі

9
19.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Народні депутати України

06222/08-09 Депутатське звернення193/Р-110620
НДУ КРЯЧКО М.В.
Про звернення гр. Бабака М.А. щодо стану 
аркового мосту у м.Запоріжжі

10
11.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06255/08-09 Депутатське звернення01-47
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про вжиття заходів щодо збереження майна ДП 
"Хлібна база № 74" у м.Молочанськ

11
19.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06296/08-09 Депутатське звернення98
НДУ РЯБУХА Т.В.
Про надання інформації щодо сум витрат на 
забезпечення дитячих закладів оздоровлення

12
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2



№
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

06328/08-09 Депутатське звернення01-181
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про зниження тарифів на внутрішньообласні 
пасажирські перевезення у напряму Азовського 
моря

13
18.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

06183/08-20 Лист515/289/2020
АБ "УКРГАЗБАНК"
Про візит 03.08.2020 Голови Правління АБ 
"Укргазбанк" Шевченко К.Є.

14
22.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

06304/08-43 Лист3/26/23-738
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про нагородження Романенко О.О. (інші)

15
23.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06315/08-48 Лист108
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2189
Про вивчення стану цивільного середовища області 
та його впливу на дії військових частин

16
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

06321/08-44 Лист01
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "НАРОДНА ВЛАДА 
УКРАЇНИ" ВП М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про співробітництво

17
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06322/08-44 Лист02
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "НАРОДНА ВЛАДА 
УКРАЇНИ" ВП М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про створення ініціативної групи по підготовці 
установчих зборів по формуванню Громадської 
ради при ЗОДА

18
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

3



№
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

06258/08-41 Листб/н
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ) GMBH
Про проведення онлайн-зустрічі 30.06.2020

19
27.05.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06323/08-41 Листб/н
"СЕОНГВОН ТОТАЛ КОНСТРАКШН ІНДАСТРІ 
КО., ЛТД" (ПІВДЕННА КОРЕЯ)
Про надання інфраструктурних проєктів для 
реалізації

20
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

06283/08-40 Листб/н
ГР. В. БРЕХЕР
Про виставлення на земельні торги земельної 
ділянки водного фонду

21
22.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06376/08-40 Листб/н
ГР. ДИКАНЬ Н.В.
Про відведення земельної ділянки у м.Бердянськ

22
26.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06187/08-40 Лист18/06/20
ТОВ "ПТАХОКОМПЛЕКС "ДНІПРОВСЬКИЙ"
Про скасування права постійного користування та 
надання в оренду земельної ділянки

23
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06188/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ЖЕЛЕЗНЯК-КРАНГ І.В.
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
Роботи О.М.

24
28.05.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06212/08-49 Листб/н
АДВОКАТШУМЕЙКО І.П.
Про пояснення по суті спору у справі ТОВ 
"АГРОТІС"

25
22.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06223/08-44 Лист01-74
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ...
Про виплату заробітної плати КП "Облводоканал"

26
12.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06229/08-22 Лист19.2-24-1101
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ М.П. 
ШУЛЬГІНА "
Про розгляд другої редакції проєктів нормативних 
документів "Автомобільні дороги. Норми часу на 
ремонтно-будівельні роботи"

27
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06287/08-28 Лист31/01-32
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 
М.СЛАВУТИЧ
Про діяльність "Телефону Довіри"

28
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06288/08-42 Лист087/20
KYIV SCHOOL OF ECONOMICS
Про програму професійного навчання "Управління 
публічними фінансами"

29
16.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06293/08-42 Лист672/18-28
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА 
ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ"
Про вступ до Центру підготовки магістрів 
публічної служби і професійних суддів

30
19.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06317/08-40 Лист13
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ГРАЦИЯ"
Про повернення пакету документів щодо надання в 
оренду земельної ділянки

31
22.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06355/08-22 Лист869
ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС.КОМ.ЮА"
Про співробітництво

32
23.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06402/08-21 Лист198/32-06
ДП "НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ"
Про додаткову ідентифікацію державних 
реєстраторів

33
17.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06407/08-22 ЛистЦЕ-7/1624
АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про участь у відкритому обговоренні проєкту 
постанови НКРЕКП щодо схвалення Інвестиційної 
програми з розподілу електричної енергії на 2020 
рік

34
25.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06422/08-40 Листб/н
ВІЛЬГЕЛЬМСЬКИЙ Б.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

35
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06423/08-41 Лист78
ВП "ЕКСПОФОРУМ" М.МІНСЬК
Про участь в Білоруському 
промислово-інвестиційному форумі - 2020

36
08.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06426/08-40 Лист23.1-09/197/20
ДП ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ 
В УКРАЇНІ
Про добровільну відмову від права користування 
земельними ділянками

37
25.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06444/08-43 Листб/н
ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ В АТ 
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"
Про нагородження Ільїна О.В.

38
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Посольства

06326/08-35 Лист6127/14-540-096
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В КОРОЛІВСТВІ 
ІСПАНІЯ
Про справи малолітньої Єви Жердєвої

39
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Релігійні організації
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

06327/08-37 Лист17
РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ 
ХАРКІВСЬКО-ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ
Про надання дозволу на проведення паломницької 
ходи

40
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Суди

06210/08-49 Ухвала910/1674/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Агротіс"

41
16.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06302/08-49 Лист2/330/57/2020
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі Веселовського В.О.

42
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06380/08-49 Лист910/15585/19
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про копію постанови Великої Палати Верховного 
Суду від 26.05.2020 по справі ВП "Запорізька АЕС"

43
18.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06432/08-49 Постанова910/8271/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про постанову суду у справі ДП "НАЕК 
"ЕНЕРГОАТОМ"

44
09.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06433/08-49 Лист280/5979/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"Феник-Авто"

45
18.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06436/08-49 Ухвала908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ "Вибір"

46
24.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

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

06175/08-17 Лист20538/0/2-20
(О. Ярема) Про звернення Дніпрорудненської 
міської ради стосовно окремих питань внесення 
змін до перспективного плану формування 
територій громад Запорізької області

47
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06185/08-04 Протокол25845/0/1-20
(Д. Шмигаль) Протокол № 11 позачергового 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
16.06.2020

48
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06186/08-06 Доручення25527/1/1-20
(О. Резніков) Про звернення Соловйової Г.О. щодо 
призначення її сину Соловйову Олександру 
соціальної допомоги

49
22.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06233/08-03 Постанова502
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 липня 2018 р. № 554

50
17.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06234/08-03 Розпорядження703-р
Про затвердження плану заходів з реалізації ІI 
етапу Національної стратегії реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей 
на 2017—2026 роки

51
01.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06235/08-03 Розпорядження704-р
Про внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 393

52
17.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06238/08-06 Доручення24888/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про загрози економічній безпеці

53
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06254/08-06 Доручення26175/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати селекторної наради 
членів Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
20.06.2020

54
23.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06264/08-17 Лист20835/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про впорядкування обліку об'єктів 
державної власності

55
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06265/08-17 Лист20888/0/2-20
(В. Федорчук) ТОВ "МЕОТІДА ЛТД"
Про питання проведення оздоровчої кампанії у 
2020 році

56
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06297/08-03 Розпорядження713-р
Про визначення адміністративних центрів та 
затвердження територій територіальних громад 
Запорізької області

57
12.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

06298/08-06 Доручення24241/3/1-20
(О. Резніков) 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

58
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06299/08-17 Лист21059/0/2-20
(В. Поліщук) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про рівень контролю порушень екологічного 
законодавство підрядними компаніями під час 
проведення дорожніх робіт

59
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06300/08-17 Лист21165/0/2-20
(В. Федорчук) ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про завершення будівництва інженерних споруд

60
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06334/08-03 Постанова500
Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України

61
17.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06346/08-06 Доручення25754/1/1-20
(Д. Шмигаль) ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про впровадження другого етапу медичної 
реформи та порушення трудових, 
соціально-економічних прав і інтересів працівників 
галузі

62
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06347/08-06 Доручення25987/1/1-20
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про врегулювання проблемних питань стосовно 
доступності населення до забезпечення 
лікарськими засобами у сільській місцевості

63
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06377/08-06 Доручення23340/4/1-20
(М. Федоров) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про результати аудиту ефективності використання 
коштів державного бюджету, виділених 
Міністерству освіти і науки України на 
забезпечення підручниками та посібниками

64
26.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06397/08-17 Лист21411/0/2-20
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо 
створення військового учбового закладу на 
території Новоолексіївської сільської ради 
Приморського р-ну

65
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06398/08-06 Доручення20394/21/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації за 
результатами робочої поїздки до Закарпатської 
області 9 травня 2020 року щодо реалізації проєкту 
"Велике будівництво"

66
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10



№
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

06410/08-06 Доручення27032/0/1-20
(Д. Шмигаль)  Протокол зустрічі Прем’єр-міністра 
України Шмигаля Д. А. з представниками 
Спільного представницького органу сторони 
роботодавців на національному рівні та Спільного 
представницького органу репрезентативних 
всеукраїнських об’єднань профспілок на 
національному рівні

67
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06438/08-06 Доручення06188/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про розробку Державної цільової 
програми розвитку внутрішнього та в'їзного 
туризму «Мандруй Україною» та відповідні 
регіональні цільові програми

68
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06439/08-17 Лист21611/0/2-20
(В. Поліщук) АСОЦІАЦІЯ 
ІНЖЕНЕРІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ УКРАЇНИ
Про адаптацію типових документів FIDIC для 
транспортної інфраструктури

69
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

06440/08-17 Лист21647/0/2-20
Про надання інформації щодо проведення 
консультацій з громадськістю та взаємодію з 
громадською радою 

70
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

06449/08-04 Витяг з протоколу1-48/2/20-6/2
Витяг з протоколу  № 48 засідання Кабінету 
Міністрів України (п.6.2) щодо безпечних умов 
проведення ЗНО в умовах поширення коронавірусу

71
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

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

06199/08-22 ЛистЦЕ-17/1557
АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 
ДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Про проведення 01.07.2020 відкритого обговорення 
проєкту постанови

72
22.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

НАЕК "Енергоатом"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06194/08-26 Лист7664/06
Про "Відомості щодо місця впровадження 
господарської діяльності з централізованого 
водопостачання та централізованого 
водовідведення"

73
15.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

06350/08-28 Лист22/5.1-1878-20
Про надання інформації щодо необхідності 
забезпечення житлом ВПО

74
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

06232/08-37 Лист7800/9.6
Про надання інформації щодо стану сфери 
культури за І півріччя 2020 року

75
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06239/08-37 Лист7802/9.6
Про розроблення моделей центрів культурних 
послуг в ОТГ

76
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06368/08-37 Лист7946/5.11.2
Про тематичні матеріали до 26 червня - Дня 
кримськотатарського прапора 

77
25.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06369/08-37 Лист7918/9.6
Про актуалізацію результатів мапування мереж 
закладів культури місцевого рівня

78
25.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06441/08-37 Лист8005/12.3
Про проведення онлайн опитування

79
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06450/08-37 Лист7979/5.4
Про надання інформації щодо наявності архівних 
матеріалів фільмів

80
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

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

06161/08-34 Лист1408/14
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної цільової 
соціальної програми національно-патріотичного 
виховання на 2020-2025 роки"

81
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06162/08-34 Лист1410/3.2
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної цільової 
соціальної програми "Молодь України" на 
2021-2025 роки"

82
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

06348/08-32 Лист1/11-4277
Про реалізацію програми EU4Skills 01-03.07.2020

83
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

06349/08-32 Лист1/11-4268
Про погодження проєктів "Спроможна школа"

84
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06163/08-33 Лист26-04/17101/2-2
Про відновлення виробництва засобів 
індивідуального захисту

85
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06389/08-33 Лист10-17/17735/2-2
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників закладів охорони здоров'я

86
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ паперовий паперова

06427/08-33 Лист26-04/17859
Про надання інформації щодо відновлення 
виробництва засобів індивідуального захисту

87
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

06225/08-26 Лист7/10.1/10285-20
Про графіки підключення до наради з питань 
функціонування підприємств теплопостачання 
24.06.2020

88
22.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
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

06262/08-19 Лист7/19.4/10423-20
Про моніторинг стану реалізації інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку

89
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06309/08-30 Лист7/34.4/10558-20
Про проведення додаткової 
інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо 
реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади

90
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06351/08-26 Лист7/10.1/10578-20
Про скасування інформування щодо стану оплати 
пільг і субсидій за житлово-комунальні послуги

91
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06366/08-33 Лист7/19.4/10628-20
Про організацію робіт з будівництва та 
реконструкції приймальних відділень опорних 
закладів охорони здоров’я

92
25.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06367/08-26 Лист7/10.1/10635-20
Про протокол онлайн-наради від 24.06.2020 з 
питань функціонування підприємств 
теплопостачання та підготовки їх до 
опалювального періоду 2020-2021 років

93
25.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06390/08-19 Лист7/19.3/10698-20
Про моніторинг стану реалізації інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку

94
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06396/08-24 Лист7/15.3/10757-20
Про направлення наказу щодо опосередкованої 
вартості будівництва житла

95
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

06231/08-23 Лист2841-06/38600-0
Про проведення конференції з питань 
бджільництва 26.06.2020

96
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
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

06306/08-28 Лист4705-06/39130-0
Про надання інформації щодо виконання 
Генеральної угоди про регулювання основних 
принципів і норм реалізації соціально-економічної 
політики і трудових відносин в Україні на 2019 - 
2021 роки

97
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06408/08-23 Лист2812-06/40010-0
Про надання інформації щодо проведення жнив у 
поточному році

98
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06176/08-28 Лист8890/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

99
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06237/08-28 Лист8931/0/2-20/29
Про надання інформації щодо соціальних послуг в 
ОТГ

100
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06240/08-28 Лист8952/0/2-20/51
Про підготовку звіту щодо стану виконання заходів 
з реалізації Стратегії подолання бідності

101
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06241/08-28 Лист8970/0/2-20/61
Про звернення Асоціації психіатрів України 
стосовно вирішення питання надання соціальних 
послуг особам із психічними розладами

102
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

06307/08-35 Лист6421/0/290-20/29
Про надання інформації щодо мережі дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку

103
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06308/08-28 Лист9127/0/2-20/14
Про проведення внутрішнього аудиту виконання 
програми "Надання одноразової грошової 
допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана 
з участю в масових акціях протесту..."

104
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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

06385/08-35 Лист9219/0/2-20/57
Про проведення селекторної наради з питань 
організації безпечного середовища для дітей 
30.06.2020

105
26.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06442/08-35 Лист9326/0/2-20/57
Про відміну семінару-наради 08-10.07.2020

106
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

06174/08-28 Лист4903/03/08.4-20
Про організацію санаторно-курортного лікування 
ветеранів

107
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06310/08-28 Лист5112/02/07.1-20
Про надання інформації щодо пільгового 
перевезення окремих категорій громадян

108
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

06236/08-32 Лист07010-05-6/1866
Про надання інформації щодо кількості дітей в 
навчально-виховних комплексах

109
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

06224/08-51 Лист1/04-2-2757
Про надання уточненої інформації щодо проектів 
Національної програми інформатизації

110
22.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06394/08-21 Лист1/06-3-2903
Про забезпечення належної роботи ЦНАП

111
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06395/08-21 Лист1/06-3-2904
Про моніторинг функціонування ЦНАП 

112
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

16



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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06382/08-20 Лист001-1473/26-1
Про фінансування проєкту "Будівництво 
берегоукріплюючих споруд"

113
24.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06383/08-20 Лист001-1486/26-1
Про фінансування об'єкту "Реконструкція стадіону 
"Торпедо""

114
26.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

06371/08-43 Лист01/03-27/01589
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Селіверстовій Л.В., Кригіній О.В.

115
24.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06446/08-26 Лист06/03-26/01605
Про регулювання господарської діяльності ПАТ 
"Мотор Січ" у сфері теплопостачання

116
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

06443/08-20 Лист02-35/359-2
Про здійснення заходів для утримання 
Мелітопольського протитуберкульозного 
диспансеру

117
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

06401/08-22 Лист02-51/339-4
Про надання інформації щодо діяльності 
підприємств-перевізників

118
25.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

06337/08-27 Лист08/21-665
Про надання роз'яснення щодо внесення змін до 
плану зонування території м.Дніпрорудне

119
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада
17
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06331/08-20 Лист2261/03-35
Про співфінансування амбулаторії монопрактики 
с.Велика Знам'янка

120
19.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

06393/08-20 Лист03-05/0663
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
покрівлі КЗ "Оріхівський Будинок дитячої 
творчості" ОМР

121
25.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

06338/08-20 Лист02-23/1259
Про надання фінансування для Приморської ОТГ

122
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

06214/08-30 Лист02-01-17/1871
Про надання копії розпорядження від 06.08.2015 № 
282

123
22.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

06425/08-30 Лист295
Про неприєднання Новенської територіальної 
громади до м. Токмак

124
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06189/08-09 Депутатське звернення31
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування реконструкції будівлі 
Балабинського КДНЗ "Теремок"

125
22.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18
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06190/08-09 Депутатське звернення32
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування з обласного бюджету озеленення 
території Кушугумського НВК "Школа І-ІІІ 
ступенів-гімназія "Інтелект"

126
22.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06249/08-09 Депутатське звернення562
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування заходів

127
23.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

06164/08-54 Лист2673/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів на улаштування пожежної 
сигналізації

128
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06165/08-54 Лист2761/01-11
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на проведення ремонту 
водопровідних мереж в смт.Приазовське

129
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06166/08-54 Лист2716/01-11
КЗ "ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ КЛУБ ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ" НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ Р/Р
Про виділення коштів на ремонт покрівлі КЗ

130
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06167/08-54 Лист2732/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР №1"
Про виділення коштів на реставрацію даху

131
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06168/08-54 Лист2666/01-11
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопровідних мереж

132
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19
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06169/08-54 Лист2672/01-11
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Про виділення коштів на реконструкцію стадіону 

133
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06170/08-54 Лист2581/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗОШ-ІНТЕРНАТ №2"
Про виділення коштів на оплату послуг 
вогнезахисту та монтажу системи пожарної 
сигналізації

134
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06171/08-54 Лист2488/01-11
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ" ЗОР
Про виділення коштів на фінансову підтримку КП

135
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06172/08-54 Лист2788/01-07
Про забезпечення КУ "Михайлівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР 
матеріально-технічними ресурсами та медичними 
препаратами

136
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06173/08-54 Лист2664/01-11
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ КП 
"ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ"
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
за надані послуги

137
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06179/08-54 Лист2611/01-11
КНП "ЗОЦСК" ЗОР
Про виділення коштів для вирішення нагальних 
проблем КНП

138
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06180/08-54 Лист2599/01-11
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
КП

139
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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06343/08-54 Лист2768/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА 
УНІВЕРСАЛЬНА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів на улаштування системи 
пожежної сигналізації 

140
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06344/08-54 Лист01-26/0774
Про надання інформації щодо подальшої 
діяльності, фінансування, функціонування НКП 
"Госпіталь ветеранів війни" ЗОР

141
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06360/08-54 Лист2889/01-11
Про виділення коштів для продовження робіт з 
реконструкції водогону 
с.Святотроїцьке-смт.Розівка

142
25.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06361/08-54 Лист2886/01-11
Про виділення коштів для надання фінансової 
підтримки підприємства

143
25.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06362/08-54 Лист2869/01-11
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
закладів охорони здоров'я перед Пенсійним 
фондом України

144
25.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06363/08-54 Лист2796/01-11
КНП "КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА 
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на проведення робіт із 
забезпечення пожежної і техногенної безпеки

145
25.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06391/08-54 Лист2875/01-15
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення ситуації з проведенням робіт у 
с.Володимирівка на Західному груповому водогоні 
КП "Облводоканал" ЗОР

146
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

21
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06392/08-54 Лист2907/01-13
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ 
Про вирішення питання надання згоди на 
безоплатну передачу друкованої продукції НАПН 
України

147
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

06445/08-54 Лист01-26/0787
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості

148
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06447/08-54 Лист01-26/0786
Про передбачення фінансування заходів у сферах 
цивільного захисту, техногенної та пожежної 
безпеки

149
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроенерго"

06341/08-43 Лист125-585
Про присвоєння почесного звання Бичаєву В.Л.

150
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Дніпроспецсталь"

06342/08-43 Лист125-590
Про нагородження Шибецької А.Г (інші)

151
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

06191/08-22 Лист001-15/9266
Про вирішення конфліктної ситуації між ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" та АТ "ЗАлК"

152
15.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06195/08-22 Лист001-064/9553
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

153
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

22



№
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

06275/08-22 Лист001-007/9795
Про недопущення зміни структури тарифу на 
електроенергію

154
24.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06313/08-22 Лист006-058/9689
ДИРЕКЦІЯ З ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 
ТА ІНВЕСТИЦІЙ
Про розгляд та погодження Плану розвитку 
системи розподілу ПАТ "Запоріжжяобленерго" на 
2021-2025 роки

155
22.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06333/08-22 Лист001-065/9681
Про невиконання ТОВ "ЗТМК" вимог 
законодавства

156
22.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжкокс"

06270/08-43 Лист16/446
Про нагородження Мороза А.В., Мироненка А.Т.

157
19.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

06271/08-43 Лист07/2028567
Про нагородження Болєли О.І. (інші)

158
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06318/08-40 Лист11/2028253
Про надання інформації щодо виконання 
доручення КМУ стосовно дозволу на складання 
проекту землеустрою та надання в оренду 
земельної ділянки  ПАТ "ЗМК "Запоріжсталь"

159
19.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

06243/08-22 Лист46-1/1
Про підтримку підприємства щодо тарифів на 
електроенергію

160
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06246/08-43 ЛистІ-06/05
Про нагородження Пелипенко О.М. (інші)

161
23.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Мотор Січ"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06242/08-43 Лист325/ДпоУП
Про нагородження Ширкова В.Т.

162
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

06226/08-37 ЛистА-01-15-432
Про запрошення на нагородження працівників до 
свята 02.07.2020

163
22.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06178/08-40 Лист61/06
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про вирішення конфліктної ситуації з наданням в 
оренду земельної ділянки підприємству

164
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06181/08-22 Лист51
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про надання інформації щодо внесення змін до 
мережі автобусних маршрутів

165
22.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06248/08-22 Лист641/20
ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВЕНЕРГО"
Про співробітництво

166
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06259/08-22 Лист82
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про надання інформації щодо внесення змін до 
мережі автобусних маршрутів

167
23.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06291/08-40 Лист14-06/20
ТОВ "ОФІС-ЦЕНТР-2010"
Про вирішення конфліктної ситуації щодо 
погодження поділу земельної ділянки

168
24.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06319/08-22 Лист22/06-20
ТОВ "ЄВРО-МЕТ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

169
22.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

24



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06329/08-35 Лист172
ТОВ "МЕОТІДА ЛТД"
Про питання проведення оздоровчої кампанії 2020

170
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06356/08-40 Лист01-10/1289
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання в оренду земельної ділянки

171
25.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06357/08-40 Лист01-10/1290
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання в оренду земельної ділянки

172
25.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06358/08-40 Лист01-10/1291
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання в оренду земельної ділянки

173
25.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06182/08-20 Лист19.06.-1
КП "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА" ЗОР
Про виділення коштів для забезпечення сталої 
роботи підприємства

174
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06184/08-43 Лист89
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЛЯЛЬОК" ЗОР
Про присвоєння почесного звання Камлику Г.І.

175
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06196/08-40 Лист711/11-01-03/Ви
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

176
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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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

06197/08-40 Лист718/11-01-03/Ви
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

177
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06244/08-43 Лист22-АБ-184
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ НДІ СПЕЦІАЛЬНИХ 
СТАЛЕЙ, СПЛАВІВ ТА ФЕРОСПЛАВІВ"
Про нагородження Грищенка С.Г.

178
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06294/08-20 Лист08/1053
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про пропозиції щодо фінансування об'єктів

179
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06320/08-20 Лист151
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА 
УНІВЕРСАЛЬНА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів на улаштування системи 
пожежної сигналізації 

180
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06330/08-38 Лист22/06/20
ПП "ІН-ПРО"
Про співробітництво

181
22.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

06339/08-35 Лист51
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЩАСЛИВА ДИТИНА"
Про вирішення проблем вихованців 
будинків-інтернатів для дітей з інвалідністю та 
психоневрологічних інтернатів

182
23.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06352/08-42 Лист06/1067
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про погодження штатного розпису на 2020 рік

183
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06353/08-20 Лист07/1074
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про доопрацювання змін до фінансового плану на 
2020 рік

184
25.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

26



№
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Джерело  інформації 
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06359/08-43 Лист22-АБ-189
ДП "УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ"
Про нагородження Забудченко Д.В. (інші)

185
25.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06375/08-20 Лист67-26/06
АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про співфінансування проєкту "Розвиток мережі 
екотуризму у регіоні Чорного моря"

186
26.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06424/08-22 Лист9
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ГО 
"ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про внесення змін до мережі автобусних 
маршрутів Запорізької області

187
23.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06428/08-33 Лист01-13/131
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про вирішення проблем впровадження другого 
етапу медичної реформи

188
25.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06429/08-20 Лист01-20/188
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ФАХОВИЙ МУЗИЧНИЙ 
КОЛЕДЖ" ЗОР
Про виділення коштів на оплату праці та 
комунальні послуги КЗ

189
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

06281/08-26 Лист02/1071
Про водопостачання населених пунктів

190
19.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

06252/08-44 Лист004/06
Про проведення 01.07.2020 круглого столу

191
19.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

27
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06219/08-33 Листб/н
ГС "СПІЛКА ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ ПРАЦІ, 
ПОТЕРПІЛИХ ТА СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ НА 
ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ "КООРДИНАЦІЙНА 
РАДА"
Про недопущення реорганізації відділення 
профпатології

192
17.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06286/08-33 Лист40
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про функціонування госпітального відділення 
обласної клінічної лікарні

193
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06311/08-44 Лист39
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про інформаційну довідку з питань діяльності 
Спілки

194
23.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06412/08-22 Лист10
ЗОО ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про проведення наради щодо усунення з ринку 
нелегальних автомобільних перевізників

195
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06413/08-43 Лист117
ГО "ХОРТИЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ"
Про нагородження Скорохода С.І.

196
18.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Суди

06340/08-49 Лист335/5795/18
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 03.09.2020 по справі Бриля 
К.І.

197
22.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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06434/08-49 Лист2795/20-Вих321/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про копію ухвали суду у справі Крамаренко Л.А., 
Рудкіної Н.П.

198
24.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06437/08-49 Лист2/330/32/2020
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі №330/592/19

199
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06289/08-33 Лист188-08
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ 
ПАНСІОНАТ" ЗОР
Про вирішення питання виділення засобів захисту 
для КУ

200
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06314/08-20 Лист507
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на перезарядку 
гамма-терапевтичного апарату "РОКУС-М"

201
23.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06332/08-20 Лист941
КНП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ 
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про виділення коштів на встановлення пожежної 
сигналізації

202
22.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

06245/08-43 Лист35-113/1357
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Кудіна В.В.

203
19.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06256/08-40 Лист162
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

204
23.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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06257/08-40 Лист163
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

205
23.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06290/08-32 Лист62-06/592
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про здобуття вищої освіти юнаками призовного 
віку

206
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06295/08-43 Лист35-110/1313
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Гіммельфарба І.О. та Соколенка 
В.І.

207
15.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Київська МДА

06278/08-35 Лист001-1875
Про можливі терміни відкриття закладів 
відпочинку та оздоровлення, що функціонують на 
території Запорізької області

208
22.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Київська ОДА

06325/08-28 Лист11-29/3355/05/36
Про надання інформації щодо матеріального стану 
А. Нижниковської та М. Нижниковського

209
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Львівська ОДА

06404/08-37 Лист5/15-5013/0/2-20
Про здійснення взаємної промокампанії 
туристично-привабливих об'єктів

210
23.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України
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06200/08-16 Лист04-01/1406
(С. Трофімов) Про заходи з відзначення Дня 
Конституції України (28 червня)

211
22.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06228/08-16 Лист09-07/282
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради з 
питань взаємодії ОДА з окремими ЦОВВ 
25.06.2020 о 10-00

212
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06260/08-16 Лист09-07/283
(О. Бугай) Про надання інформації щодо тарифів на 
послуги з постачання теплової енергії та гарячої 
води

213
23.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06261/08-16 Лист09-07/284
(О. Бугай) Про надання інформації щодо 
заступників голів ОДА

214
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06277/08-16 Лист02-01/1509
(А. Єрмак) Про витяг з Протоколу від 09.06.2020 
щодо розвитку туризму

215
22.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06354/08-16 Лист09-07/287
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради 
30.06.2020 о 10-00 з питань реалізації програми 
"Велике будівництво"

216
26.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06386/08-16 Лист09-07/288
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради 
щодо дотримання карантинних заходів, пов'язаних 
із поширенням коронавірусної хвороби 27.06.2020 
о 14-00

217
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Президент України

06266/08-02 Указ203/2020
Про Річну національну програму під егідою Комісії 
Україна - НАТО на 2020 рік

218
26.05.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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06364/08-02 Указ889/2019
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Міжнародного дня волонтера

219
05.12.2019від

№
від 26.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06365/08-02 Указ246/2020
Про Координаційну раду з реалізації програми 
«Велике будівництво»

220
23.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

06268/08-49 Лист01-40/0451
Про копію рішення суду від 04.08.2020 
№280/2331/20

221
22.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06414/08-20 Лист01-23/0470
Про фінансування капітального ремонту покрівлі 
Дніпрорудненської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів "Талант"

222
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06430/08-20 Лист01-23/0470
Про виділення коштів на ремонт покрівлі КЗ 
"Дніпрорудненська спеціалізована школа "Талант"

223
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

06316/08-32 Лист01.1-11/0248
Про надання дозволу ДНЗ "Великобілозерський 
професійний аграрний ліцей" здійснювати набір 
здобувачів освіти з професії "Кухар"

224
23.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

06448/08-20 Лист01-22/0133
Про інформаційні матеріали по інфраструктурним 
проєктам в рамках програми "Велике будівництво"

225
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

32



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06272/08-42 Лист01-18/0336
Про погодження матеріальної допомоги Полієктову 
Р.А.

226
22.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06273/08-42 Лист01-18/0338
Про погодження матеріальної допомоги Рогач Т.І.

227
24.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Гуляйпільська райрада

06403/08-09 Депутатське звернення180/01-18
Про звернення депутатів Гуляйпільської райради 
щодо ремонту дороги Т-04-01 від м.Гуляйполе до 
м.Пологи

228
22.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

06192/08-30 Лист01-028 вих.140
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про проведення зустрічі з питання об'єднаних 
територіальних громад

229
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06220/08-22 Лист01-02-10/506
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги Павлоград - Токмак

230
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06221/08-40 Лист637
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання роз'яснення щодо виділення 
земельних ділянок ТОВ "Ленд Буд ЮА"

231
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06230/08-40 Лист02-121/0979
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації щодо водних об'єктів, які 
розташовані на підзвітній території та 
використовуються на праві оренди

232
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06247/08-20 Лист1486
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопровідної мережі

233
22.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06253/08-20 Лист01-48/1693
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію вуличного 
освітлення

234
19.06.2020від

№
від 23.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06269/08-22 Лист02-01-16/321
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання ремонту доріг

235
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06280/08-21 Лист01-19/479
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про передачу приміщення за адресою вул. 
Пушкіна, 28 в смт Розівка

236
22.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06384/08-20 Лист228/01-22
ПРИМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Про виділення коштів на капітальний 
ремонтінженерної споруди по вул.Горького

237
26.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

06411/08-21 Доповідна запискаб/н
Про надання інформації щодо видачі ФОП Старик 
А.О.  дозволів на розміщення зовнішньої реклами

238
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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

06267/08-42 Лист148/03-17
Про проведення навчання в дистанційному режимі

239
24.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

06421/08-42 Лист153/03-17
Про проведення навчання в дистанційному режимі

240
30.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

06370/08-40 Лист3117/9/08-01-04-
Про надання інформації щодо балансу земель 
сільськогосподарського призначення

241
25.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06378/08-43 Лист3126/9/08-01-11-
Про нагородження Афонова Р.П.

242
26.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06379/08-43 Лист3127/9/08-01-11-
Про нагородження Кирпи В.В. (та інші)

243
26.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

06198/08-43 Лист2894/01/3-20
Про нагородження Смоли М.С. (та інші)

244
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

06203/08-49 Ухвала908/55/17
Про ухвалу суду у справі АТ "НАК "Нафтогаз 
України"

245
11.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06205/08-49 Ухвала908/483/20
Про ухвалу суду у справі 908/483/20

246
15.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06213/08-49 Ухвала25/21/07
Про ухвалу суду у справі ВАТ "Мелітопольський 
завод "АВТОКОЛЬОРИТ"

247
16.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

06405/08-39 Лист2302/101
Про надання результатів дослідження 
радіаційно-забруднених об'єктів

248
17.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06406/08-39 Лист2344/2
Про порушення вимог природоохоронного 
законодавства при використанні земельної ділянки

249
22.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

06292/08-20 Лист01-08/798
Про виділення коштів з обласного екофонду

250
24.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

06312/08-48 Лист195/пр
Про забезпечення експрестестами лікувальних 
закладів для обстеження призовників 

251
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06204/08-49 Лист280/5364/19/249
Про рішення суду у справі за позовом ТОВ 
"Автопростір Запоріжжя"

252
17.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06211/08-49 Лист808/1509/16/251
Про виклик на судове засідання у справі 
Подорожко Н.М.

253
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06435/08-49 Лист280/3723/19/257
Про судову повістку виклик до суду у справі ФГ 
"Кривохатько В.В."

254
25.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

06418/08-39 Лист2-3-01/2206-20
Про загибель водних біоресурсів

255
18.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06419/08-39 Лист2-3-01/2194-20
Про загибель водних біоресурсів

256
17.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06420/08-39 Лист2-2-6/2313-20
Про проведену роботу за червень 2020 року

257
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Інші територіальні обласні органи

06215/08-51 Лист34/04-1094
Про тестування системи відеоконференцзв'язку 
04.07.2020

258
22.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06284/08-46 Лист4338/6/81-2020
ВАСИЛІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо труб меліоративних 
систем зрошування на території Плодородненської 
ОТГ

259
19.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06324/08-46 Лист115-32-19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
ВИМОГА про надання інформації з питань об'єктів 
культурної спадщини

260
05.04.2020від

№
від 25.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06373/08-22 Лист63/19/01-302
ВІДДІЛ УФЗ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ В 
М.ЗАПОРІЖЖІ
Про зменшення обсягів пересилаємої 
кореспонденції

261
25.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

06218/08-46 Лист08-67/3054
Про Довідку за результатами перевірки Запорізької 
облдержадміністрації

262
15.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06227/08-46 Лист10053/08-64/193
Про результати попередньої правової експертизи 
проєкту нормативно-правового акта

263
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

06381/08-49 Лист37-8271вих-20
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про позовну заяву по справі ДП "Бердянське лісове 
господарство" до С(Ф)Г "Клиновий"

264
23.06.2020від

№
від 26.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06388/08-46 Лист34-4603вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо Тарасенка В.В.

265
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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06415/08-46 Лист32/3-3736вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо оренди земельних 
ділянок ТОВ "Запорізький рибкомбінат"

266
23.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06431/08-49 Лист37-8711-ВИХ.20
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про позовну заяву у справі за позовом ДП 
"Бердянське лісове господарство"

267
23.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

06193/08-46 Лист05/1-849вих-20
Про надання інформації щодо наданих бюджетних 
коштів суб'єктам господарювання, які займаються 
виноградарством, садівництвом і хмелярством

268
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06335/08-46 Лист05/1-883вих-20
Про повідомлення щодо вжиття заходів 
представницького характеру шляхом пред'явлення 
позову

269
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06336/08-46 Лист05/4-125вих-20
Про надання інформації щодо погашення 
заборгованості перед ТОВ "Комунтех" за 
будівництво інженерних споруд

270
23.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06416/08-46 Лист05/1-1788-20
Про надання інформації щодо ботанічного 
заказника місцевого значення "Водянські і 
Іванівські кучугури"

271
25.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06276/08-43 Лист21-38-1382
Про привітання нагороджених

272
17.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

38
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06387/08-46 Лист7842/06/20-2020
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Про проведення відеоселекторної наради з питань 
організації безпечного середовища для дітей 
30.06.2020

273
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України

06399/08-51 Лист05/04-498
Про надання інформації до реєстру ІТС

274
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Верховний суд України

06201/08-49 Лист29903/0/222-20
КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД
Про постанову суду у справі за позовом Бриля К.І.

275
17.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06206/08-49 Ухвала908/2155/185
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

276
17.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06207/08-49 Рішення9901/113/20
Про рішення суду у справі за позовом Ващенко 
В.О.

277
15.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06208/08-49 Ухвала908/2155/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

278
17.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06209/08-49 Постанова908/2630/13
Про постанову суду у справі ТОВ "Ріск"

279
11.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06303/08-49 Ухвала910/1956/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

280
18.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна податкова служба України

39
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06400/08-22 Лист2833/5/99-99-04-
Про надання протоколу Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС щодо боротьби з нелегальним обігом та 
роздрібною торгівлею пальним в Україні

281
25.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

06409/08-29 Лист16-9361/162-1
Про прийняття національного Стандарту  щодо 
соціальної безпеки

282
26.06.2020від

№
від 30.06.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

06285/08-22 Лист2742/5/99-99-04-
Про проведення спільних заходів щодо боротьби з 
нелегальним обігом і роздрібною торгівлею 
пальним в Україні

283
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

06263/08-22 Лист1929/1/5.2-6
Про потребу залучення кредитних коштів для 
виконання ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування 
місцевого значення

284
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

06279/08-22 Лист34-14/17/5-20
Про надання інформації щодо виробництва енергії 
об`єктами відновлюваної енергетики та 
альтернативних видів палива

285
23.06.2020від

№
від 24.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

06177/08-22 Лист6272/17.1.1/7-20
Про засідання НКРЕКП у формі відкритого 
слухання 24.06.2020

286
18.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06217/08-22 Лист6321/17.2.1/7-20
Про пропозиції до проєктів постанов НКРЕКП 
(24.06.2020)

287
19.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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06345/08-22 Лист6495/17.1.1/7-20
Про проведення 06.07.2020 відкритого обговорення 
проєкту постанови "Про схвалення Інвестиційної 
програми АТ "Укрзалізниця" на 2020 рік

288
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

06301/08-37 Лист1674/09.6-07-20
Про уточнення інформаційних матеріалів до Дня 
Конституції України

289
24.06.2020від

№
від 25.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

06202/08-49 Постанова908/1724/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про постанову суду у справі ТОВ "Анхель Альянс"

290
15.06.2020від

№
від 22.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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