
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.07.20 по 10.07.20

Ф21-КА

№
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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

06497/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів на заходи із 
запобігання поширенню коронавірусу

1
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06544/08-21 Депутатський запитб/н
А. АНТОНОВ (Департамент 
житлово-комунального господарства)
Про передачу з державної у комунальну власність 
територіальної громади м. Запоріжжя буд. № 3 по 
вул. Автобусній

2
02.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06596/08-43 Доповідна запискаб/н
Ф. ФЕДОРОВ (Департамент культури...)
Про присвоєння почесного звання Галєєвій Н.Р.

3
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06749/08-43 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Управління молоді та спорту)
Про присвоєння почесного звання Жильцовій Т.В.

4
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06778/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент культури)
Про перерозподіл коштів з обласного бюджету у 
зв'язку з припиненням КЗ "Обласна наукова 
медична бібліотека"

5
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06783/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО
Про преміювання Лисечко О.В., Яроша В.О., 
Литвиненка В.А.

6
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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документа

06821/08-43 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Департамент освіти)
Про нагородження Удовіченка В.К.

7
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Юридичне управління

06758/08-22 Доповідна запискаб/н
Про проблемні питання оформлення дозвільних 
документів на функціонування пунктів пропуску 
маломірних суден

8
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

06474/08-01 Закон України685-ІХ
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України щодо посилення відповідальності 
за невиконання законних вимог та перешкоджання 
діяльності народного депутата України, Рахункової 
палати, члена Рахункової палати, депутата місцевої 
ради

9
05.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06476/08-01 Постанова732-ІХ
Про відзначення 150-річчя з дня народження 
Василя Стефаника

10
18.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06477/08-01 Закон України725-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
окремих питань завершення 2019/2020 навчального 
року

11
18.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06478/08-01 Закон України660-ІХ
Про приєднання України до Додаткового 
протоколу до Конвенції про договір міжнародного 
автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про 
електронну накладну

12
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06479/08-01 Закон України643-ІХ
Про внесення змін до Лісового кодексу України 
щодо проведення національної інвентаризації лісів

13
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

2



№
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06480/08-01 Закон України661-ІХ
Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Республікою Білорусь про реадмісію

14
03.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06481/08-01 Закон України676-ІХ
Про внесення зміни до розділу XV "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про вищу 
освіту" щодо продовження строку завершення 
підготовки кандидатів та докторів наук

15
04.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06482/08-01 Закон України678-ІХ
Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про 
державний контроль за дотриманням законодавства 
про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя 
тварин"

16
04.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

06483/08-01 Закон України679-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" щодо відрядження 
суддів та врегулювання інших питань забезпечення 
функціонування системи правосуддя в період 
відсутності повноважного складу Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України

17
04.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06484/08-01 Закон України642-ІХ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
у зв’язку з проведенням адміністративної реформи

18
02.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06485/08-01 Закон України641-ІХ
Про внесення змін до Митного кодексу України у 
зв’язку з реформою прокуратури та змінами у 
системі судоустрою України

19
02.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

3
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06486/08-01 Постанова673-ІХ
Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо 
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 з їх числа

20
04.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06487/08-01 Закон України726-ІХ
Про внесення зміни до статті 28 Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"

21
18.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06488/08-01 Постанова706-ІХ
Про недопущення зупинення функціонування 
госпіталів ветеранів війни під час запровадження 
другого етапу медичної реформи

22
16.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06790/08-01 Закон України704-ІХ
Про внесення змін до пункту 9 розділу VI 
"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного 
кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону 
України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення 
досудового розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень"

23
16.06.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06791/08-01 Закон України691-ІХ
Про внесення змін до пункту 9 розділу VI 
"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного 
кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону 
України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення 
досудового розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень"

24
16.06.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06792/08-01 Закон України644-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та 
корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я

25
02.06.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

4
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06793/08-01 Закон України720-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з прийняттям Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення досудового 
розслідування окремих категорій кримінальних 
правопорушень"

26
17.06.2020від

№
від 10.07.2020
№ Правові питання паперовий паперова

06794/08-01 Закон України729-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про Вищий 
антикорупційний суд" щодо забезпечення 
приміщенням та інших питань діяльності Вищого 
антикорупційного суду

27
18.06.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

06795/08-01 Закон України697-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
військовий обов’язок і військову службу" щодо 
удосконалення окремих питань проходження 
громадянами України військової служби

28
16.06.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06796/08-01 Закон України707-ІХ
Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом 
України та Урядом Королівства Данія щодо 
загальних умов та процедур, організаційних заходів 
та фінансових умов реалізації програми Danida 
Business Finance в Україні

29
16.06.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06797/08-01 Закон України737-ІХ
Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві 
положення" Закону України "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо забезпечення 
лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" 
щодо продовження строку дії у зв’язку із загрозою 
зростання захворюваності населення на 
коронавірусну хворобу (COVID-19) 

30
19.06.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06798/08-01 Постанова722-ІХ
Про звіт про виконання Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2019 рік"

31
18.06.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

5
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06799/08-01 Закон України671-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності за злочини, вчинені 
злочинною спільнотою

32
04.06.2020від

№
від 10.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06800/08-01 Закон України646-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
підвищення соціальних гарантій для окремих 
категорій осіб

33
02.06.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06801/08-01 Закон України677-ІХ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

34
04.06.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06802/08-01 Закон України681-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про захист 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах" щодо підтвердження відповідності 
інформаційної системи вимогам із захисту 
інформації

35
04.06.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06803/08-01 Закон України674-ІХ
Про Митний тариф України

36
04.06.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Народні депутати України

06453/08-09 Депутатське звернення283д9/6-2020/75
НДУ ШТЕПА С.
Про фінансування заходів соціально-економічного 
розвитку

37
15.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06619/08-09 Депутатське звернення01-181
НДУ МЕЛЬНИК П.
Про зниження тарифів на внутрішньообласні 
пасажирські перевезення 

38
18.06.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

06620/08-09 ЛистНД/125-444
НДУ БОЙКО Ю.
Про надання матеріальної допомоги гр. Фоменко 
Є.І.

39
30.06.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06657/08-09 Депутатське звернення337д9/15-2020/9
НДУ ГОРЕНЮК О.О.
Про участь в опрацюванні реформування системи 
пасажирських перевезень

40
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06739/08-09 Депутатське звернення337д9/15-2020/9
НДУ ГОРЕНЮК О.О.
Про участь в опрацюванні реформування системи 
пасажирських перевезень

41
06.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06765/08-09 Депутатське звернення343-20/02
НДУ ШТЕПА С.С.
Про недопущення скорочення надання 
протитуберкульозної допомоги мешканцям м. 
Запоріжжя

42
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06788/08-09 Депутатський запит11/10-1099
(голова ВРУ Д. Розумков) НДУ МЕЛЬНИК П.В.
Про необхідність здійснення комплексних заходів 
по збереженню автомобільної дороги  
національного значення Н-30 від м. Василівка до м. 
Бердянськ

43
03.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06808/08-09 Депутатське звернення310д9/15-2020/1
НДУ ГРИБ В.О.
Про надання інформації щодо автомобільних доріг, 
будівництво та ремонт яких заплановано у 
2020-2022 роках

44
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

06733/08-44 Лист08/07-01/2020
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СИЛ 
ЗАПОРІЖЖЯ "КОАЛІЦІЯ ЕКО ЗАПОРІЖЖЯ"
Про співробітництво

45
08.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06772/08-44 Лист11
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ТУРИСТИЧНА 
АСОЦІАЦІЯ"
Про вирішення проблем туристично-рекреаційної 
сфери

46
07.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06452/08-26 Лист3006-3/14
ДП "ТШГ АГ УКРАЇНА"
Про співробітництво

47
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06505/08-39 Лист013-1155
ДП "ДПІ "КРИВБАСПРОЕКТ"
Про надання довідки щодо фонових концентрацій 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі

48
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06514/08-46 Лист22/629-20
ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про розміщення інформації

49
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06531/08-40 Листб/н
ТОВ "ВАЛЕРІЯ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

50
02.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06533/08-40 Лист362
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянок у постійне 
користування

51
02.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06541/08-25 Лист266-852
ДП "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ"
Про послуги із обстеження технічного стану та 
паспортизації будівельних об'єктів

52
03.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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06553/08-40 Листб/н
ВІЛЬГЕЛЬМСЬКИЙ Б.В.
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

53
03.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06557/08-22 Лист66
НАФТОГАЗОВА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Про надання кандидатур представників компаній 
до складу міжвідомчих регіональних робочих груп

54
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06568/08-40 Листб/н
ФОП "КУХТИК Т.В."
Про подовження договору оренди земельної 
ділянки

55
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06576/08-25 Лист471/01-10
ДП "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА"
Про надання послуг з технології та організації 
будівництва

56
23.06.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06606/08-20 Листб/н
HTW ASSOCIATES LIMITED
Про співробітництво

57
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06612/08-33 Лист24/01/424
ДУ "ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І 
МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА АЛКОГОЛЮ 
МОЗ"
Про надання інформації щодо реалізації Стратегії 
державної політики щодо наркотиків на період до 
2030 року

58
30.06.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06621/08-49 Адвокатський запит13/03
АДВОКАТ ПАЛІЄНКО О.А.
Про надання інформації щодо оренди земельної 
ділянки ТОВ "Рибгосп Кам'янський" 
(№910/1956/18)

59
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

06637/08-34 Листб/н
ЧЕРНІГІВСЬКА ГРОМАДА
Про участь у відкритті спортивного майданчика в 
Чернігівській ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. А.М. Темника 
08.07.2020 (смт. Чернігівка)

60
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06638/08-22 Лист88
ТОВ "ДІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про узгодження довідки щодо обсягів і напрямів 
реалізації скрапленого газу 

61
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06643/08-22 Лист007-09
ТОВ "ДЕФОР"
Про узгодження маршруту руху для організації 
разового проїзду автопоїздів з негабаритним 
неділимим обладнанням

62
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06653/08-51 Лист07/07-М
ТОВ "СЕКУР ІНТЕГРАЦІЯ"
Про забезпечення відеоспостереження в рамках 
проєкту "Безпечне місто"

63
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06703/08-28 ЛистО/2180/2020070
МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ 
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про проведення онлайн-заходу щодо проблем з 
правами бездомних людей під час поширення 
коронавірусу 16.07.2020

64
07.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

06704/08-31 Лист020720-01
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА НАВЧАННЯ"
Про проведення онлайн-семінарів з питань 
публічних закупівель 14-15.07.2020

65
02.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

06709/08-29 Лист07/07-1
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ІМПУЛЬС UA"
Про облаштування обласної бібліотеки 
протипожежним обладнанням

66
07.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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06710/08-26 Лист1/2
AQSEPTENCE GROUP
Про співфінансування будівництва системи 
водовідведення в смт. Кирилівка Якимівського р-ну

67
07.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06716/08-26 Лист165
ТОВ "ЗАХІД-СХІД-ЕНЕРГО"
Про можливість укладання договорів на 
будівництво автономних котельних на біопаливі

68
24.06.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06724/08-22 Лист07467/980-6
ВАТ "ГОМСІЛЬМАШ" (РЕСПУБЛІКА 
БІЛОРУСЬ)
Про сприяння у реалізації сільгосптехніки

69
02.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06743/08-49 Адвокатський запит02-07/1
АДВОКАТ ЛОБОДА І.О.
Про надання права власності на нерухоме майно та 
земельну ділянку ТОВ "ДИОДОН ПЛЮС"

70
02.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06771/08-45 Листб/н
ОМБУДСМЕНИ З ВИБОРЧИХ ПРАВ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ МЕРЕЖІ 
"ОПОРА"
Про співробітництво

71
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

06773/08-42 Лист03-10-2-210
ДРІДУ НАДУ
Про запрошення на навчання державних 
службовців

72
26.06.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06786/08-22 ЛистUKR/PR/2020-0
EGIS UKRAINE
Про участь в онлайн-нараді щодо модернізації 
регіональних пасажирських перевезень 11.08.2020

73
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06814/08-22 ЛистЦЕ-7/1813
АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про погодження постанови НКРЕКП

74
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

06818/08-41 ЛистUKR/PRO/2020/
ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про результати реалізації проєкту "Розбудова 
демократичного, мирного та гендерно 
рівноправного суспільства в Україні"

75
02.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06820/08-40 Лист845/11-01-03/ви
АДМІНІСТРАЦІЯ БЕРДЯНСЬКОГО 
МОРСЬКОГО ПОРТУ
Про затвердження проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок

76
08.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06833/08-41 ЛистREU-UA-20207-
ПРОДОВОЛЬЧА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ООН
Про участь у проєкті щодо підтримки сільського 
господарства

77
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Партії та громадські організації

06652/08-32 Лист181
ГС "ДЖИ-ЕФ-ЕС-АЙ УКРАЇНА"
Про проведення безкоштовних онлайн-курсів щодо 
впровадження системи НАССР на харчоблоках 
закладів освіти

78
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06787/08-44 Лист01-01/0710
ГО "ПЛАТФОРМА З РОЗШИРЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК"
Про підтримку програми для жінок-придприємниць 
та власниць малого бізнесу

79
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Посольства

06573/08-41 Лист6156/17-803-106
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ У КНР
Про міжрегіональне співробітництво з КНР

80
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12
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06610/08-41 ЛистUA-12152
ПОСОЛЬСТВО ЛАТВІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В 
УКРАЇНІ
Про робочий візит Посла Латвійської Республіки в 
Україні  до Запорізької області 08.07.2020

81
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06725/08-41 Лист01-38/812
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про участь у третьому Форумі регіонів Білорусії та 
України

82
07.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

06506/08-49 Лист808/3563/16
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду 09.07.2020

83
24.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06534/08-49 Лист6/325/18/2020/32
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про надання копії ухвали щодо позову до 
Мохнатко С.О.

84
26.06.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06646/08-49 Лист280/1456/20(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"Підприємство Автосвіт"

85
23.06.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06647/08-49 Ухвала910/8690/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі за позовом АТ 
"Запорізький завод феросплавів"

86
30.06.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06649/08-49 Ухвала908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ "Вибір"

87
30.06.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

13
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06459/08-06 Доручення21678/6/1-20
(Д. Шмигаль) Про Національну стратегію 
розбудови безпечного і здорового освітнього 
середовища у новій українській школі

88
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06499/08-06 Доручення27388/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати селекторної наради 
під головуванням Президента України від 27 
червня 2020 року щодо посилення контролю за 
дотриманням протиепідемічних заходів в період 
карантину

89
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06509/08-06 Доручення26675/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ТОРОХТІЙ Б.Г.
Про надання інформації щодо виділених 
(закладених) коштів на дорожній фонд України з 
розбивкою по регіонах України та з доданням 
проєктно-кошторисної документації

90
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06518/08-03 Розпорядження776-р
Про затвердження плану заходів на 2020 рік з 
реалізації Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018—2021 роки

91
25.06.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06521/08-03 Постанова515
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 15 листопада 2017 р. № 877

92
01.06.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06522/08-03 Постанова534
Про затвердження Державної програми 
стимулювання економіки для подолання 
негативних наслідків, спричинених 
обмежувальними заходами щодо запобігання 
виникненню і поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки

93
27.05.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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06523/08-03 Розпорядження771-р
Про розподіл у 2020 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо підтримки територій, що зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 
України

94
25.06.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06535/08-17 Лист22118/0/2-20
(Т. Ковтун) Про заповнення форм для проведення 
територіального аналізу в рамках Програми Басейн 
Чорного Моря програмного періоду 2021+

95
02.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06538/08-17 Лист22100/0/2-20
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо 
фінансування функціонування госпіталів ветеранів 
війни

96
02.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06545/08-06 Доручення16334/15/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19

97
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06546/08-06 Доручення27179/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ШТЕПА С.С.
Про надання інформації щодо нарахування високих 
сум за опалення в м. Запоріжжі за лютий

98
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06547/08-06 Доручення26984/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 
«Деякі питання здійснення державного 
моніторингу в галузі охорони атмосферного 
повітря»

99
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06548/08-06 Доручення44321/17/1-19
(Д. Шмигаль) Про передачу об'єктів критичної 
інфраструктури

100
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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06592/08-17 Лист22405/0/2-20
(В. Федорчук) НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА 
ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ
Про сприяння у проведенні Загальнонаціонального 
конкурсу «Українська мова - мова єднання»

101
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

06594/08-03 Розпорядження798-р
Про розподіл субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для деяких категорій осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, а також членів їх 
сімей

102
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06627/08-06 Доручення26995/1/1-20
(О. Резніков) Про план заходів з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю, до першої доповіді України про 
виконання Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю на період до 2020 року.

103
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

06628/08-06 Доручення26836/1/1-20
(М. Федоров) Про видатки на оплату праці 
районних державних адміністрацій

104
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06629/08-03 Постанова554
Про внесення зміни до пункту 1 критеріїв 
визначення переліку посад працівників державних 
органів, які виконують функції з обслуговування

105
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06630/08-03 Постанова548
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 14 березня 2012 р. № 236 і від 18 
вересня 2019 р. № 856

106
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06631/08-03 Постанова543
Про внесення змін до Порядку використання 
коштів резервного фонду бюджету

107
02.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06676/08-06 Доручення18806/3/1-20
(М. Федоров) Про вжиті на місцях заходи щодо 
зменшення втрат в інженерних мережах 

108
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06680/08-06 Доручення27488/1/1-20
(М. Федоров) Про погодження відрядження голови 
облдержадміністрації

109
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06681/08-06 Доручення27839/1/1-20
(М. Федоров) Про погодження відрядження голови 
облдержадміністрації

110
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06682/08-06 Доручення26985/08-06
(М. Федоров) Про погодження відрядження голови 
облдержадміністрації

111
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06699/08-17 Лист22530/0/2-20
(О. Ярема) Про повернення матеріалів

112
06.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06736/08-06 Доручення287/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про подання  інформації щодо трьох 
– п’яти інвестиційних проектів з метою сприяння у 
пошуку інвесторів для їх реалізації

113
08.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06737/08-06 Доручення28763/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС у режимі 
відеоконференції 09.07.2020

114
08.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06752/08-06 Лист28473/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про запровадження дистанційної 
форми навчання у закладах освіти України

115
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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06780/08-06 Доручення27304/1/1-20
Про виконання фінансових планів за IV квартал 
2019 року 

116
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06784/08-04 Витяг з протоколу1-55/2/20-3/2
Витяг з протоколу  № 55 засідання Кабінету 
Міністрів України (п.3.2) щодо реалізації проєктів 
соціально-економічного розвитку за рахунок 
коштів субвенції

117
08.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06806/08-17 Лист23304/0/2-20
(О. Ярема) НОВОДНІПРОВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА К.-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про залишення сільської громади в існуючому 
форматі

118
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06807/08-04 Витяг з протоколу1-55/2/20-6/5
Витяг з протоколу  № 55 засідання Кабінету 
Міністрів України (п.6.5) щодо проведення призову 
громадян

119
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06811/08-06 Доручення26891/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо звіту з 
виконання Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2019 рік"

120
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

06679/08-22 Лист01/23797
НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
"УКРЕНЕРГО"
Про надання повідомлень щодо планової діяльності

121
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій
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06740/08-20 Лист22/5.1-2072-20
Про надання інформації стосовно реалізації заходів 
з підтримки територій, що зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту, за рахунок 
коштів субвенції

122
08.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

06782/08-41 Лист660/16-208-2534
Про передачу листа-запрошення щодо участі в 
роботі Третього форуму регіонів України та 
Білорусі 08-09.10.2020 (м. Гродно, Білорусь)

123
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

06585/08-22 Лист2112/39/14-20
Про приведення у належний технічний стан місць 
для розміщення пересувних пунктів 
габаритно-вагового контролю

124
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

06516/08-37 Лист8065/33
Про надання інформації щодо об’єктів культурної 
спадщини

125
02.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

06687/08-34 Лист1847/4.1
Про створення умов для розвитку олімпійських 
видів спорту

126
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06745/08-34 Лист1929/11
Про кандидатури до складу комісії з оцінки та 
попереднього конкурсного відбору інвестиційних 
програм 

127
08.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06500/08-33 Лист23/53-20
КЕРІВНИК РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ 
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НС...
Про направлення розпорядження керівника робіт з 
ліквідації НС № 41

128
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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06519/08-33 Лист26-04/18139/2-2
Про надання рекомендацій щодо проведення ЗНО

129
01.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06520/08-33 Лист26-04/18274/2-2
Про направлення постанови Головного державного 
санітарного лікаря України № 38 від 01.07.2020

130
02.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06536/08-33 Лист05.1-10/18294/2-
Про надання рекомендацій щодо протиепідемічних 
заходів 

131
02.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06539/08-33 Лист13-09/18195/2-2
Про надання звіту за субпроєктом "Поліпшення 
охорони здоров'я на службі у людей"

132
01.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06661/08-33 Лист26-04/18763/2-2
Про направлення постанови Головного державного 
санітарного лікаря України № 39 щодо залізничних 
перевезень

133
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06662/08-33 Лист
Про направлення постанови Головного державного 
санітарного лікаря України № 40 щодо 
протиепідемічних заходів у закладах фізкультури і 
спорту

134
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

06498/08-26 Лист7/10.1/10896-20
Про надання інформації щодо перегляду тарифів на 
теплову енергію

135
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06511/08-41 Листб/н
Про участь у засіданні Оргкомітету з підготовки 
Третього форуму регіонів України та Білорусі 
03.07.2020 в режимі відеоконференції

136
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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06517/08-25 Лист7/19.4/10969-20
Про участь у відео-нарадах з питань фінансування з 
державного бюджету будівництва та реконструкції 
приймальних відділень опорних закладів охорони 
здоров’я

137
01.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06524/08-26 Лист7/27/10964-20
Про надання звіту щодо ходу виконання заходів з 
утримання та модернізації об'єктів 
централізованого водо-, теплопостачання та 
водовідведення, які забезпечують виконання 
мобілізаційних завдань

138
01.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06550/08-22 Лист7/29/11089-20
Про співпрацю з Європейським інвестиційним 
банком та реалізацію проєкту з енергоефективності 
громадських будівель в Україні

139
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ паперовий паперова

06551/08-20 Лист7/19.5/11094-20
Про направлення проєкту постанови КМУ стосовно 
перерозподілу коштів субвенції для реалізації 
проєктів в рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України

140
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06659/08-20 Лист
Про подання бюджетної звітності за  І півріччя 
2020 року

141
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ паперовий паперова

06686/08-41 Лист3901/42044-06
Про надання інформації щодо переліку 
інвестиційних проєктів

142
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06691/08-28 Лист7/10.1/11453-20
Про погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати на КП "Облводоканал" та КП 
"Підприємство комунальної власності" (м. 
Енергодар)

143
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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06694/08-45 Лист7/34.1/11477-20
Про надання інформації щодо проведення місцевих 
виборів

144
07.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06695/08-26 Лист7/10.1/11360-20
Про надання інформації щодо перегляду тарифів на 
теплову енергію

145
06.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06700/08-26 Лист7/32/11507-20
Про надання інформації щодо стану теплових 
мереж

146
07.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06701/08-26 Лист7/10.1/11450-20
Про забезпечення оплати населенням 
житлово-комунальних послуг

147
07.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06753/08-24 Лист7/9.3.1/11590-20
Про надання інформації щодо обліку 
багатоквартирних будинків

148
08.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

06774/08-25 Лист7/19.1/11631-20
Про терміни урочистого відкриття  
загальноосвітніх навчальних закладів, будівельні 
роботи на яких здійснювалися в рамках програми 
"Великого будівництва" та планується завершити 
до 01.09.2020 року.

149
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06779/08-28 Лист7/19.1/11651-20
Про надання інформації щодо створення робочих 
місць

150
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06810/08-19 Лист7/36/11741-20
Про надання інформації щодо агенції 
регіонального розвитку

151
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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06813/08-41 Лист7/36/11635-20
Про погодження проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Державної 
програми розвитку транскордонного 
співробітництва на 2021 – 2027 роки»

152
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

06589/08-22 Лист3812-05/41507-0
Про проведення вебінару щодо інфраструктури 
експортної підтримки середньо- та 
високотехнологічних промислових підприємств 
07.07.2020

153
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06632/08-23 Лист2832-06/41584-0
Про проведення Міжнародної агропромислової 
виставки «АГРО–2020» 11-14.08.2020 (м. Київ)

154
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

06685/08-19 Лист3031-06/42029-0
Про організацію виконання пункту 2 постанови 
Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534 
“Про затвердження Державної програми 
стимулювання економіки для подолання 
негативних наслідків, спричинених 
обмежувальними заходами щодо запобігання 
виникненню і поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки” 

155
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06723/08-20 Лист2714-18/42283-0
Про використання бюджетних коштів на 
здійснення заходів з мобілізаційної підготовки 
національної економіки

156
08.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06776/08-23 Лист3111-05/42673-0
Про зняття з контролю виконання листа стосовно 
кількості запасів виробленої промислової продукції

157
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова
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06785/08-23 Лист2811-06/42732-0
Про формування моніторингу забезпечення 
сільгосптоваровиробників мінеральними 
добривами 

158
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

06805/08-23 Лист7/36/11635-20
Про участь в агропромисловій виставці 
"АГРО-2020" 11-14.08.2020 (м. Київ)

159
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06587/08-20 Лист9578/0/2-20/29
Про проведення селекторної наради щодо 
механізму використання субвенції на житло для 
дітей сиріт 08.07.2020

160
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06588/08-35 Лист9594/0/2-20/29
Про дотримання прав дітей службами у справах 
дітей

161
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06591/08-35 Лист9565/0/2-20/49
Про надання звітів щодо виконання постанови 
КМУ від 11.04.2018 № 273

162
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06593/08-28 Лист9546/0/2-20/57
Про опрацювання проєкту Порядку визначення 
потреб населення адміністративно-територіальної 
одиниці/територіальної громади у соціальних 
послугах

163
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06656/08-28 Лист9660/0/2-20/49
Про надання інформації щодо стану виконання 
Державної соціальної програми протидії торгівлі 
людьми на період до 2020 року

164
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06658/08-28 Лист9690/0/2-20/29
Про направлення копій наказів

165
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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06696/08-28 Лист9739/0/2-20/49
Про проведення селекторної наради з протидії 
торгівлі людьми 15.07.2020

166
07.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06697/08-28 Лист9740/0/2-20/49
Про проведення вебінару з протидії торгівлі 
людьми 21.07.2020

167
07.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06741/08-20 Лист9772/0/2-20/29
Про надання інформації щодо відшкодування 
вартості послуги з догляду за дитиною до трьох 
років "муніципальна няня"

168
08.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06781/08-20 Лист9885/0/2-20/29
Про виділення коштів на будівництво дитячого 
будинку сімейного типу

169
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

06527/08-20 Лист5280/07/14-20
Про надання бухгалтерської звітності щодо 
надання одноразової грошової допомоги членам 
сімей загиблих осіб, та осіб з інвалідністю 
внаслідок участі в АТО

170
02.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06742/08-33 Лист5500/03/10.2-20
Про надання інформації щодо стану здоров'я та 
медичного обслуговування ветеранів АТО/ООС

171
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство фінансів

06457/08-20 Лист33020-07-5/1956
Про організацію та здійснення внутрішнього 
аудиту

172
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06755/08-20 Лист33030-07-5/2045
Про оновлення посібника щодо оцінки якості 
внутрішнього аудиту в державних органах

173
08.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

06537/08-51 Лист186/20
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ"
Про надання інформації щодо використання 
системи електронного документообігу

174
02.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

06639/08-29 Лист63
ПОСТІЙНА МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕБ 
ТА НС
Про надання роз'яснень щодо роботи закладів 
громадського харчування

175
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06640/08-20 Лист001-1516/26-1
Про фінансування проєкту "Будівництво 
берегоукріплюючих споруд"

176
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06641/08-20 Лист001-1517/26-1
Про фінансування проєкту "Капітальний ремонт 
шляхопроводу по вул.Чернишевського"

177
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06763/08-20 Лист01-1593/26-1
Про виділення коштів на оплату апарата ШВЛ

178
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

26
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06625/08-43 Лист21666/02-68-2
По нагородження Кривицького В.В.

179
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06672/08-20 Лист02-35/375-3
Про внесення змін до помісячного розпису 
бюджетних асигнувань

180
07.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06692/08-20 Лист02-35/375/3
Про внесення змін до помісячного кошторису

181
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06767/08-22 Лист02-51/387-4
Про надання уточнюючої інформації щодо 
транспортного засобу

182
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

06515/08-29 Лист64
ПОСТІЙНА МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕБ 
ТА НС
Про відновлення електропостачання Бердянського 
шкірно-венерологічного відділення КНП "Обласна 
інфекційна клінічна лікарня"

183
01.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06728/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ПУТРЯ С.В. ТА ІНШІ
Про перерозподіл коштів для фінансування 
ремонту доріг

184
08.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

06693/08-43 Лист933/01-11
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
Про присвоєння почесного звання Галєєвій Н.Р.

185
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

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

06714/08-43 Лист914/01-11
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
Про присвоєння почесного звання Висоцькій Л.О.

186
03.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

06615/08-40 Лист134/02-04
Про передачу земельної ділянки державної форми 
власності до земель комунальної форми власності 
територіальної громади м. Мелітополь

187
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

06836/08-20 Лист10/21-704
Про розподіл коштів місцевого фонду охорони 
навколишнього природного середовища

188
03.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

06542/08-25 Лист03-6/0687
Про завершення будівництва очисних споруд в м. 
Оріхів

189
02.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

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

06735/08-20 Лист02-01-17/2035
Про виділення коштів на реалізацію проєкту 
"Формування нового освітнього простору КЗ 
"Веселівська ЗОШ"

190
08.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06748/08-20 Лист02-01-17/2034
Про виділення коштів на придбання та 
встановлення башти Рожновського

191
08.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ 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
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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

06560/08-09 Депутатське звернення013/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про фінансування заходів з енергозбереження, 
поліпшення теплозахисних та енергозберігаючих 
характеристик житлового фонду м. Запоріжжя

192
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06580/08-09 Депутатське звернення011
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ "ВО 
"БАТЬКІВЩИНА"
Про перерозподіл видатків обласного бюджету

193
01.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06729/08-09 Депутатське звернення011-л
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПП 
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"БАТЬКІВЩИНА" В ЗОР
Про перерозподіл коштів на фінансування проєктів 
ремонтів і капітального будівництва

194
01.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06769/08-09 Депутатське звернення014/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про створення системи моніторингу довкілля

195
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Обласна рада

06454/08-54 Лист01-26/0788
Про нагородження Скорохода С.І.

196
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06455/08-54 Лист01-26/0789
Про надання інформації щодо планових та 
освоєних державних коштів Запорізької області за 
2016-2020 роки 

197
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06581/08-54 Лист2906/01-27
ТОВ "МЕОТІДА ЛТД"
Про вирішення питання проведення літньої 
оздоровчої кампанії

198
03.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06595/08-54 Лист2956/01-11
Про виділення коштів на фінансову підтримку КП 
"Облводоканал"

199
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06684/08-54 Лист01-26/0797
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості

200
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06712/08-54 Лист3056/01-13
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР З 
ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ"
Про надання медичної допомоги хворим на снід

201
07.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06727/08-54 Лист2621/01-26
Про підготовку проєкту рішення щодо виконання 
Програми розвитку охорони здоров'я в Запорізькій 
області

202
08.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06812/08-09 Депутатське звернення015/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про фінансування заходу з обслуговування 
функціонування системи моніторингу 
навколишнього природного середовища

203
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06496/08-09 Депутатське звернення563
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання висновків та рекомендацій

204
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

06565/08-22 Лист001-064/9798
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

205
24.06.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

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

06582/08-22 Лист001-058/10315
Про Протокол відкритого обговорення проєкту 
"Плану розвитку системи розподілу ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" на 2021-2025 роки"

206
03.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06597/08-22 Лист001-12/10319
Про погодження графіку погодинних відключень 
на 2020-2021 роки

207
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06598/08-22 Лист001-12/10318
Про направлення графіку аварійних відключень на 
2020-2021 роки

208
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06599/08-22 Лист007-63/10117
Про погодження графіків обмеження споживання 
електричної енергії та потужності на 2020-2021 
роки

209
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06623/08-22 Лист001-06/10244
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

210
02.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06624/08-22 Лист001-064/10203
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

211
02.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06673/08-22 Лист001-064/10355
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

212
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06715/08-22 Лист001-058/10315/1
Про Протокол відкритого обговорення проєкту 
"Плану розвитку системи розподілу ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" на 2021-2025 роки"

213
03.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

06567/08-40 Лист7355-УСиСР
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

214
01.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

06475/08-48 Лист3/29/30-1881
В/Ч 3029
Про проведення обов'язкового лабораторного 
тестування на коронавірус

215
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

06528/08-40 Лист08-29/13651
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

216
26.06.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06451/08-40 Лист9-06-2020
ТОВ "МЕРКУРІЙ КЛУБ СЕРВІС"
Про вирішення конфліктної ситуації щодо 
погодження поділу земельної ділянки

217
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06490/08-43 Лист14/100
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Онопи М.І., Макарова О.А.

218
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06491/08-43 Лист14/101
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Новіка В.А.

219
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06556/08-43 Лист33/1381
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про нагородження Зінкевич Н.А., Сису Р.В.

220
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06561/08-40 Лист02/07
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК - 2007"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

221
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06562/08-40 Лист03/07
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК - 2007"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

222
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06563/08-40 Лист01/07
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК - 2007"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

223
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06564/08-40 Лист04/07
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК - 2007"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

224
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06604/08-39 Лист01/339
АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про доцільність проведення процедури оцінки 
впливу на довкілля

225
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06613/08-39 Лист011-0779
Про ризик екологічної катастрофи на о. Хортиця

226
02.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06616/08-40 Лист30/07-2020
ТОВ "ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ"
Про надання технічного паспорту на будівлі, що 
знаходяться на земельній ділянці елеватору 

227
02.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06626/08-40 Декларація69/07
ПрАТ "ЗАВОД ПРИЛИВ"
Про правомірність дій державного кадастрового 
реєстратора

228
26.05.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06720/08-40 Лист21/34-20
ТОВ "ТАВРИДА СЕРВІС ЛТД"
Про відкликання заяви щодо відмови від частини 
земельної ділянки

229
03.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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номер та дата ОДА
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06731/08-40 Лист109
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про вирішення питання надання в оренду 
земельної ділянки

230
02.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06732/08-40 Лист110
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про вирішення питання надання в оренду 
земельної ділянки

231
02.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06734/08-22 Лист52
ТОВ "ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "МОТОР"
Про вирішення питання з перебоями в постачанні 
електроенергії ПАТ "Запоріжжяобленерго" базам 
відпочинку м.Приморськ

232
08.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06757/08-43 Лист2003751
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД"
Про нагородження Станчевського В.В. та інших

233
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06775/08-46 Листб/н
ТОВ "ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ"
Про надання допомоги у відновленні 
конституційних прав 

234
08.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06804/08-22 Лист532/ОМ
ВАТ "ТЕРМОЛІТ"
Про зняття заборони на відвантаження продукції на 
експорт

235
07.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06830/08-20 Лист01-14/602
ХОРТИЦЬКА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА 
АКАДЕМІЯ
Про фінансову заборгованість перед ФОП 
Щербатенко С.В.

236
08.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти
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06456/08-26 Лист38
ПП "РОДІНА"
Про вирішення питання передачі водогону і 
свердловини на баланс Новогупалівської сільської 
ради

237
26.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06512/08-20 Лист06/1107
Про надання доопрацьованого фінансового плану 
на 2021 рік

238
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06572/08-27 Лист37/157
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВП 
"ЗАПОРІЗЬКА АЕС"
Про адміністративно-територіальну реформу в 
Запорізькій області

239
03.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

06577/08-44 Лист012
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА
Про можливе втручання антиукраїнських сил у 
забезпечення правопорядку в області

240
03.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06605/08-20 Лист11/1108
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на вжиття заходів з 
техногенної та пожежної безпеки

241
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06614/08-40 Лист1565
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про затвердження Бердянській філії ДП 
"Адміністрація морських портів України" 
погодженого проєкта із землеустрою

242
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06677/08-37 Лист03/07
ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 
ІМ.Я.НОВИЦЬКОГО
Про запрошення на прес-конференцію 08.07.2020

243
03.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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06759/08-40 Лист07/07/07
ДНЗ (САДОК) № 33 НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ
Про надання земельної ділянки у постійне 
користування (м. Запоріжжя, вул. 
Леппіка/Дзержинського, 25/42)

244
07.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06764/08-33 Лист251/01
"ДИТЯЧИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ САНАТОРІЙ 
"БЕРДЯНСЬКИЙ"
Про початок роботи санаторія в умовах поширення 
коронавірусу

245
08.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06819/08-40 Лист136
ПСП "РОСТОК-АГРО"
Про погодження паспорту водного об'єкту

246
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

06607/08-26 Лист04/1129
Про своєчасні розрахунки за отримані послуги 
водопостачання

247
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

06611/08-22 Лист402
Про виділення дизельного палива для проведення 
протипожежних заходів

248
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06569/08-40 Лист008/07
ГО "ПОЛІТІЯ"
Про можливі неправомірні дії щодо користування 
земельними ділянками ФГ "Кривохатько В.В."

249
01.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06655/08-21 Лист241
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ"
Про надання в оренду приміщення

250
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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06663/08-44 Лист47
ГО "ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА СПІЛКА ВОЇНІВ 
АТО"
Про підтримку функціонування КНП "Госпіталь 
ветеранів війни"

251
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06664/08-44 Лист46
ГО "ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ І ІНВАЛІДІВ БОЙОВИХ ДІЙ В 
АФГАНІСТАНІ..."
Про підтримку функціонування КНП "Госпіталь 
ветеранів війни"

252
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06665/08-44 Лист24
ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про підтримку функціонування КНП "Госпіталь 
ветеранів війни"

253
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06719/08-20 Лист13/20
ГО "ПРАВОВА СКЕЛЯ"
Про фінансування реконструкції Балабинського 
КДНЗ "Теремок" та Кушугумського КДНЗ 
"Ромашка"

254
02.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06726/08-28 Листб/н
ГО "ГІРНИК ТАВРІЇ"
Про проведення круглого столу щодо 
профзахворювань

255
08.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06762/08-43 Листб/н
ГО "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР "СВІТ ОЧИМА 
ДІТЕЙ"
Про нагородження Мєрєнкової В.В.

256
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06766/08-33 Лист1
ГО "РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ"
Про отримання дозволу на початок роботи для 
дитячих закладів охорони здоров'я

257
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06832/08-44 Листб/н
ЗОО ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ"
Про надання інформації щодо екологічних програм

258
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

06670/08-25 Лист03/00983
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження проєктно-кошторисної 
документації

259
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06671/08-25 Лист03/00983
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження проєктно-кошторисної 
документації

260
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Суди

06579/08-49 Ухвала330/592/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі Кулієва В.Е.

261
26.06.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06502/08-21 Лист01-10/298
Про передачу об'єкту нерухомого майна із 
державної власності

262
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06513/08-21 Лист01/2303
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про передачу нерухомого майна, що знаходиться 
на балансі КНП "Пологовий будинок № 3"

263
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06751/08-20 Лист11/1166
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ... ЦЕНТР"
Про виділення коштів на модернізацію котельні

264
08.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

38
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06777/08-20 Лист01-10307
КНП "ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"
Про виділення коштів на виконання Програми 
медичних гарантій

265
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06831/08-33 Лист1235
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про вирішення питання транспортування померлих 
осіб від особливо небезпечних хвороб

266
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Учбові заклади

06756/08-43 Лист01-14/584
"ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ"
Про присвоєння почесного звання Ковиліній Т.М.

267
01.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06760/08-43 Лист164/01-03
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ "МОТОРОБУДІВНИК"
Про присвоєння почесного звання  Базь О.С.

268
24.06.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06761/08-43 Лист165/01-03
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ "МОТОРОБУДІВНИК"
Про нагородження Савінської Л.М.

269
24.06.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06770/08-43 Лист01-22/17
ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА З 
ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ №7
Про нагородження Тропешко В.І.

270
30.06.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06829/08-20 Лист01-14/601
ХОРТИЦЬКА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА 
АКАДЕМІЯ
Про фінансову заборгованість перед ТОВ "НІКАН 
ГРУП"

271
08.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
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Офіс Президента України

06458/08-16 Лист04-01/1449
(С. Трофімов) Про припинення надання інформації

272
25.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06552/08-16 Лист09-07/289
(О. Бугай) Про участь у селекторній нараді 
06.07.2020 о 13-00

273
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06698/08-16 Лист02-01/1596
(А. Єрмак) Про погодження звільнення Антонова 
А.М.

274
03.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06738/08-16 Лист09-07/290
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради 
щодо будівництва автомобільних доріг 10.07.2020 о 
14-00

275
08.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06789/08-16 Лист46-01/364
(Р. Машовець) Про організацію проведення 
призову громадян на строкову військову службу

276
07.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06809/08-16 Лист09-07/291
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради 
шодо реалізації проєкту "Велике будівництво" 
тощо 13.07.2020 о 14-00

277
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Президент України

06549/08-02 Указ241/2020
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня медичного працівника

278
19.06.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

06555/08-42 Лист01-41/0454
Про погодження звільнення Філіпенка О.Є.

279
22.06.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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06574/08-20 Лист01-26/0481
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
інженерної споруди по вул. Горького в с. 
Приморське

280
03.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06816/08-49 Лист01-41/0493
Про виконання рішення суду щодо поновлення на 
посаді Ханат Т.С.

281
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

06636/08-28 Лист01-01-24/0356
Про  заборгованість із виплати заробітної плати 
працівникам філії "Запорізький кінний завод № 86"

282
02.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

06532/08-42 Лист01-46/0321
Про погодження матеріальної допомоги Пилипчуку 
А.О.

283
01.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

06526/08-22 Лист01-13/376
Про встановлення світлофору на дорозі 
О080720/М-18/-Балабине-Малокатеринівка

284
01.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06530/08-30 Лист683
РОЗДОЛЬСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про добровільне приєднання територіальної 
громади

285
19.06.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06540/08-20 Лист03.1-16-711
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання копій документів для 
співфінансування придбання шкільного автобуса

286
01.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06554/08-25 Лист01-48/1806
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про прискорення процесу коригування 
проектно-кошторисної документації завершення 
будівельно-монтажних робіт у 2020 році

287
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06570/08-30 Лист02-01-13/98
КУПРІЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про незгоду з приєднанням до Матвіївської ОТГ

288
01.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06634/08-25 Лист01-13/379
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про сприяння у проведенні робіт за проєктом 
"Реконструкція будівлі Балабинського НВК"Школа 
І-ІІІ ступеня - гімназія "Престиж"

289
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06642/08-22 Лист01-69/477
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про відновлення руху маршрутного таксі до с. 
Зарічне

290
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06747/08-30 Лист248
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про залишення громади в існуючому форматі

291
08.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06817/08-33 Лист02-05/1349
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про сприяння у забезпечення медичним 
автомобілем

292
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06824/08-40 Лист450
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства

293
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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06825/08-40 Лист451
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства

294
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06826/08-40 Лист449
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства

295
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06827/08-40 Лист448
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства

296
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06828/08-40 Лист447
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства

297
09.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

06668/08-20 Доповідна запискаб/н
Про неможливість забезпечення безперебійного 
функціонування системи документообігу

298
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06669/08-20 Доповідна запискаб/н
Про відсутність коштів для преміювання 
працівників

299
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06768/08-20 Доповідна запискаб/н
Про затвердження рекомендацій до аудиторського 
звіту

300
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

06504/08-20 Доповідна запискаб/н
Про вирішення питання фінансування заходів, 
пов'язаних з ліквідацією Департаменту екології 

301
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

06543/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення додаткових коштів на придбання 
знаків поштової оплати

302
02.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06746/08-33 Доповідна запискаб/н
Про організацію обсерватора для обов'язкової 
обсервації осіб

303
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

06608/08-33 Доповідна запискаб/н
Про ліквідацію наслідків спалаху африканської 
чуми в КУ "Орловський психоневрологічний 
інтернат"

304
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06609/08-28 Доповідна запискаб/н
Про приведення у відповідність до Закону України 
"Про соціальні послуги" нормативних актів, що 
регулюють діяльність комунальних установ - 
інтернатних закладів системи соціального захисту 
ЗОР

305
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06667/08-28 Доповідна запискаб/н
Про виїзд працівників Департаменту до КУ 
"Таврійський психоневрологічний інтернат з 
геріатричним відділенням"

306
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державний архів Запорізької області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

06689/08-43 Лист01-23/0283
Про нагородження Демешко А.І.

307
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06690/08-43 Лист01-23/0284
Про нагородження Білець С.Т.

308
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

06822/08-41 Доповідна запискаб/н
Про необхідність надання звітної інформації

309
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

06718/08-20 Лист05.1-09.1/5065
Про внесення змін до форми подання

310
07.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06722/08-20 Лист06.2-09-07/5088
Про стан використання субвенцій

311
08.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

06492/08-40 Лист341-ДК/0032/КВ
Про дотримання вимог земельного законодавства 
Чернігівською райдержадміністрацією в питанні 
передачі земельних ділянок в оренду гр. Корякову 
І.І.

312
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06493/08-40 Лист346-ДК/0038/КВ
Про дотримання вимог земельного законодавства 
Чернігівською райдержадміністрацією в питанні 
передачі земельних ділянок в оренду ФГ "Ліфера 
О.В."

313
26.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06494/08-40 Лист357-ДК/0027/КВ
Про дотримання вимог земельного законодавства 
Чернігівською райдержадміністрацією в питанні 
передачі земельних ділянок в оренду ФГ "Ліфера 
О.В."

314
26.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06495/08-40 Лист338-ДК/0025/КВ
Про дотримання вимог земельного законодавства 
Чернігівською райдержадміністрацією в питанні 
передачі земельних ділянок в оренду ФГ "Ліфера 
О.В."

315
26.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06503/08-40 Лист14-8-0.41-1371/9
Про надання інформації щодо земельних ділянок, 
розташованих на території Національного 
заповідника "Хортиця"

316
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06674/08-22 Лист13-8-0.8-3012/2-
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 18.10.2019 № 487

317
01.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06713/08-40 Лист13-8-0.41-1446/9
Про надання інформації щодо земельної ділянки на 
території Новоолександрівської ОТГ Запорізького 
р-ну

318
08.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

06654/08-29 ЛистВИХ-07-13-11/4
Про включення до складу штабу з протидії 
незаконній торгівлі нафтопродуктами Пакети Е.В.

319
02.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

06525/08-46 Лист3910/72/01-2020
НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про наявність ваг для зваження великогабаритних 
автомобілів, що належать ТОВ "Терра"

320
30.06.2020від

№
від 02.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

06600/08-40 Лист949/05/14-2020
Про вирішення питання надання в постійне 
користування земельної ділянки

321
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06601/08-40 Лист07/14-2020
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ 
ІНСПЕКЦІЇ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

322
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06602/08-40 Лист948/05/14-2020
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

323
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06688/08-46 Лист6991/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про ознайомлення з ухвалою суду

324
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06717/08-46 Лист2519/62/01-2020
ПРИАЗОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо рішення 
Приазовської селищної ради

325
08.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06815/08-46 Лист6779/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо укладання договору 
оренди землі з ПАТ "Запорізький рибокомбінат"

326
30.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

06575/08-43 Лист842/01/08-2020
Про нагородження Шматало С.В. та інших

327
03.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління статистики

06586/08-40 Лист18-18/134/20
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

328
30.06.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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06578/08-49 Ухвала25/21/07
Про ухвалу суду у справі ВАТ "Мелітопольський 
завод "Автокольорит"

329
24.06.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06648/08-49 Ухвала908/1630/20
Про ухвалу суду щодо відкриття впровадження у 
справі ДП "Бердянське лісове господарство"

330
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

06510/08-44 Лист01-14/109
Про результати акції протесту профспілок 
Запорізької області

331
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

06750/08-40 Лист01-08/883
Про встановлення ставки земельного податку на 
лісові землі

332
08.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

06721/08-48 Лист1288
Про направлення акта перевірки стану організації 
та ведення військового обліку

333
02.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06645/08-49 Лист808/1509/26268/
Про копію ухвали суду у справі за позовом 
Подорожко Н.М.

334
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

06558/08-40 Лист63/19/03-325
ВІДДІЛ УРЯДОВОГО ФЕЛЬД'ЄГЕРСЬКОГО 
ЗВ'ЯЗКУ
Про внесення змін до земельно-кадастрової 
документації у зв'язку з перейменуванням установи

335
02.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06571/08-40 Лист1443/43/27/8/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ЗАП. ОБЛ.
Про передачу земельної ділянки у постійне 
користування

336
03.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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06650/08-49 Лист13151
ПРИМОРСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
Про примусове виконання виконавчого листа у 
справі Димової О.В.

337
30.06.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06651/08-49 Лист12823/18.7-4263
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
Про відкриття виконавчого провадження у справі 
ТОВ "Запорізький рибокомбінат"

338
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06678/08-22 Лист01-1/24232
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НАК "УКРЕНЕРГО"
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та електричної потужності

339
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06823/08-46 Лист1502/43/27/5/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ЗАП. ОБЛ.
Про виділення коштів для укладання договорів з 
охорони карет швидкої допомоги

340
10.07.2020від

№
від 10.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

06635/08-46 Лист31/1-4850вих-20
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо експлуатації водного 
об'єкта ФОП Тамчі Д.П.

341
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06666/08-46 Лист33-112-4318вих2
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо розрахунків за 
договором з ТОВ "Укрбудремонттехнологія"

342
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06730/08-46 Лист32/1-4048вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про проведення службового розслідування за 
фактом лікарської недбалості працівників КНП 
"Василівська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування"

343
08.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06489/08-46 Лист08-232вих-20
Про перевірку діяльності  ТОВ "Хозхімсервіс", як 
переможця відкритих торгів у системі публічних 
закупівель на проведення робіт із реконструкції пл. 
Фестивальної в м. Запоріжжя

344
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06644/08-49 Лист05/2-1769-20
Про клопотання щодо приєднання доказів до 
матеріалів справи №908/483/20

345
02.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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

06705/08-40 Лист02/1-35-02385
Про добровільну відмову від земельної ділянки 
державної власності

346
16.06.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06706/08-40 Лист02/1-35-02386
Про добровільну відмову від земельної ділянки 
державної власності

347
16.06.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06707/08-40 Лист02/1-35-02387
Про добровільну відмову від земельної ділянки 
державної власності

348
16.06.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06708/08-40 Лист02/1-35-02388
Про добровільну відмову від земельної ділянки 
державної власності

349
16.06.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

06507/08-20 Лист22/1269
Про виділення коштів на поточні середні ремонти 
автомобільних доріг

350
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06508/08-20 Лист22/1270
Про виділення коштів на поточні середні ремонти 
автомобільних доріг

351
01.07.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06566/08-22 Лист17/1282
Про вирішення питань забезпечення збереження 
автомобільних доріг

352
01.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06583/08-20 Лист17/1302
Про виділення коштів на придбання нових 
сучасних пунктів габаритно-вагового комплексів

353
03.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06603/08-40 Лист10/1300
Про надання у тимчасове користування земельних 
ділянок

354
03.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06617/08-46 Лист59/3/2-814нт
Про надання інформації щодо гр. Бевза О.В.

355
24.06.2020від

№
від 06.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06618/08-46 Лист59/3/3-796нт
Про надання інформації щодо осіб, що 
перебувають під опікою чи піклуванням

356
18.06.2020від

№
від 06.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06683/08-46 Лист59/14/1713
Про надання інформації щодо дозволів на 
спеціальне водовикористання , які видані ПАТ 
"Запоріжсталь"

357
07.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

06584/08-22 Листб/н
Про вирішення питання встановлення на пунктах 
габаритно-вагового контролю камер 
відеоспостереження

358
03.07.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

06460/08-08 Постанова111
Про Порядок залучення спеціалістів, експертів, 
технічних працівників для забезпечення здійснення 
повноважень виборчих комісій під час підготовки 
та проведення місцевих виборів

359
25.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

06461/08-08 Постанова113
Про Порядок проведення жеребкування щодо 
включення кандидатур до складу обласних, 
районних, міських, районних у містах (у містах з 
районним поділом), селищних та сільських 
виборчих комісій

360
25.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

06462/08-08 Постанова114
Про Порядок проведення жеребкування щодо 
включення кандидатур до складу дільничних 
виборчих комісій з місцевих виборів

361
25.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

06463/08-08 Постанова115
Про Порядок проведення жеребкування щодо 
визначення номерів організацій політичних партій 
для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з 
виборів депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, обласних, міських (міст з 
кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад

362
01.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

06464/08-08 Постанова116
Про Порядок утворення виборчих дільниць на 
постійній основі, їх тимчасового закриття, 
ліквідації та внесення змін до відомостей про 
утворені виборчі дільниці

363
25.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

06465/08-08 Постанова117
Про утворення звичайних та спеціальних виборчих 
дільниць на постійній основі

364
25.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

06466/08-08 Постанова120
Про Порядок доступу до бази даних Державного 
реєстру виборців

365
25.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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06467/08-08 Постанова121
Про Порядок надсилання виборцем заяв, запитів, 
передбачених статтями 19 – 21 Закону України 
"Про Державний реєстр виборців", із 
використанням мережі "Інтернет"

366
25.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

06468/08-08 Постанова122
Про зразки та опис печаток, вивісок територіальних 
і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів і 
штампа "Вибув"

367
25.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

06469/08-08 Постанова123
Про форми іменних запрошень

368
25.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

06470/08-08 Постанова124
Про форми списків виборців на виборчих 
дільницях та інших виборчих документів для 
підготовки та проведення голосування на виборах

369
25.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

06471/08-08 Постанова125
Про особливості порядку складання та уточнення 
списків виборців у разі одночасного проведення 
загальнодержавних виборів з місцевими виборами

370
25.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

06472/08-08 Постанова127
Про внесення змін до постанов Центральної 
виборчої комісії від 26 лютого 2016 року № 58 та 
№ 59

371
25.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

06473/08-08 Постанова129
Про внесення змін до деяких постанов Центральної 
виборчої комісії

372
25.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

06660/08-32 Лист01/01-19/784
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ
Про прозорість та інформаційну відкритість 
закладів загальної середньої освіти у Запорізькій 
області

373
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Державна архівна служба України

06754/08-38 Лист2368/302/0
Про створення страхового фонду документації 
Запорізької області

374
08.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

06702/08-22 Лист1031/03/14-20
Про облаштування спеціальних місць здійснення 
габаритно-вагового контролю

375
07.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

06529/08-22 Лист2014/1/13-5
Про проведення науково-практичного семінару 
"Сучасні матеріали та технології для відновлення 
та утримання мостів" 16.07.2020

376
02.07.2020від

№
від 02.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06675/08-22 Лист4026/1/5.1-6-838
Про внесення змін до Переліку об'єктів 
будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного середнього ремонту автомобільних доріг

377
06.07.2020від

№
від 07.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

06633/08-22 Лист36-02/17/5-20
Про втрату чинності листів  агентства щодо 
виробництва електричної та теплової енергії 
суб'єктами господарювання

378
06.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06744/08-41 Лист37-02/17/5-20
Про надання інформації щодо інвестиційних 
проєктів

379
09.07.2020від

№
від 09.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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Форма зберігання 
документа

Національна академія державного управління при 
Президентові України

06711/08-32 Лист1/15-09-373
Про терміни вступних іспитів

380
07.07.2020від

№
від 08.07.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

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

06501/08-22 Лист6682/17.2/7-20
Про проведення 07.07.2020 відкритого обговорення 
проєктів постанов

381
30.06.2020від

№
від 01.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06590/08-22 Лист6777/17.1.2/7-20
Про проведення відкритого слухання щодо 
обговорення постанови із схвалення плану 
розвитку систем розподілу АТ "Укрзалізниця" 
08.07.2020

382
02.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06622/08-22 Лист6735/17.1.2/7-20
Про надання плану розвитку системи розподілу 

383
01.07.2020від

№
від 06.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

06559/08-43 Лист1655/14-04/2-20
Про нагородження Матвєєвої Т.Б.

384
30.06.2020від

№
від 03.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

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