
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 20.07.20 по 24.07.20

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

07100/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО (стажування)
Про додаткове виділення коштів обласного 
бюджету на розробку робочого проєкту 
"Реконструкція північного групового водопроводу 
від м.Запоріжжя до с.Лукашеве для водопостачання 
населених пунктів Запорізького району"

1
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

07200/08-33 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про перезарядку гамма-терапевтичного апарата 
"Рокус-М" у КНП "Мелітопольський онкологічний 
диспансер" ЗОР

2
22.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07201/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на виконання робіт з 
модернізації існуючої системи газопостачання КНП 
"Запорізький регіональний 
фтизіопульмонологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр" ЗОР

3
22.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07276/08-01 Постанова770-ІХ
Про необхідність збереження 
ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба 
Даховських" та створення на його базі музею 
Історії українського війська

4
14.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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07277/08-01 Постанова789-ІХ
Про визначення представників Верховної Ради 
України до складу комісії з проведення конкурсу на 
зайняття посади Директора Державного бюро 
розслідувань

5
15.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07278/08-01 Постанова765-ІХ
Про призначення у 2020 році іменних стипендій 
Верховної Ради України для молодих учених - 
докторів наук

6
13.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07279/08-01 Постанова807-ІХ
Про утворення та ліквідацію районів

7
17.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07280/08-01 Закон України719-ІХ
Про заходи, спрямовані на погашення 
заборгованості,  що утворилася на оптовому ринку 
електричної енергії

8
17.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07281/08-01 Закон України730-ІХ
Про внесення зміни до Закону України "Про 
реструктуризацію заборгованості державного 
підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких 
питань реструктуризації заборгованості з метою 
створення передумов для забезпечення 
приміщенням Вищого антикорупційного суду

9
18.06.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07282/08-01 Закон України731-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо перебігу процесуальних строків під 
час дії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)

10
18.06.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07283/08-01 Закон України733-ІХ
Про внесення зміни до статті 17 Закону України 
"Про оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)

11
18.06.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

2
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07284/08-01 Закон України692-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо державної підтримки сфери 
культури, креативних індустрій, туризму, малого та 
середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних 
заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної 
хвороби COVID-19

12
16.06.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07285/08-01 Закон України744-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про вищу 
освіту" щодо особливостей вступу до закладів 
вищої освіти осіб з тимчасово окупованих 
територій Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя, Донецької та Луганської областей

13
03.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07286/08-01 Закон України703-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
створення національного органу інтелектуальної 
власності

14
16.06.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07287/08-01 Закон України645-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про фізичну 
культуру і спорт" щодо діяльності Спортивної 
студентської спілки України та Української 
федерації учнівського спорту

15
02.06.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07288/08-01 Закон України693-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо визнання особою без громадянства

16
16.06.2020від

№
від 24.07.2020
№ Правові питання паперовий паперова

07289/08-01 Закон України680-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо військових звань 
військовослужбовців

17
04.06.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Народні депутати України

07130/08-09 Депутатське звернення01-183
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про звернення гр. Ільясової А.В. щодо 
бездіяльності медичного персоналу КНП 
"Михайлівська багатопрофільна лікарня"

18
13.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

3
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07131/08-09 Депутатське звернення01-200
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про виділення субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

19
17.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

07153/08-20 Лист14/20
ГО "ПРАВОВА СКЕЛЯ"
Про включення до Переліку заходів, спрямованих 
на раціональне використання природних ресурсів, 
заходу щодо захисту підтоплення вулиць в смт. 
Балабино

20
20.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07251/08-37 Лист23.0720/ВЛП/Зп
ГО "ВІКІМЕДІА УКРАЇНА"
Про сприяння у проведенні конкурсу "Вікі любить 
пам'ятки" 

21
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Заявник

07128/08-40 Листб/н
ГР. НОВОСЕЛА В.В.
Про надання дозволу на розроблення документації 
із землеустрою

22
15.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07079/08-25 Лист060720-01
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА НАВЧАННЯ"
Про проведення семінару з питань будівельної 
галузі 21.07.2020

23
06.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07082/08-28 Лист40/01-32
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР М. 
СЛАВУТИЧ
Про укладення Меморандуму про співпрацю

24
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

4
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07120/08-19 Листб/н
АНАЛІТИЧНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР 
ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ І ПРАВА
Про Звіт за результатами експертного опитування

25
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07149/08-40 Лист01/25961
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

26
20.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07150/08-37 Лист03/07-12
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ "ПОВОДЖЕННЯ З 
ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВСТВО, 
ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЇ"
Про проведення Форуму 19.08-21.08.2020 у м. 
Івано-Франківськ

27
17.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07151/08-37 Лист700
УКРАЇНСЬКИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З 
ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 
НАСЕЛЕННЯ
Про Всеукраїнський конкурс малюнків та 
фотографій "Що для мене Україна?"

28
20.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07177/08-32 Лист02-06
ПВНЗ "УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ 
ТЕХНОЛОГІЙ"
Про курси підвищення кваліфікації

29
21.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

07178/08-32 Лист404
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про навчання та курси підвищення кваліфікації

30
20.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

07179/08-22 Лист152
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

31
20.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

5



№
з/п
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07180/08-26 Лист07
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС-ЗТ"
Про видачу ліцензії на провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії

32
20.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07181/08-26 Лист08
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС-ЗТ"
Про видачу ліцензії на провадження господарської 
діяльності з постачання теплової енергії

33
20.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07192/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ІВЛЄВ М.М.
Про клініко-експертну оцінку якості надання 
медичної допомоги хворому Галенку О.М.

34
10.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07211/08-33 Лист14/07-20
ЦЕНТР "ДЕБРА - УКРАЇНА"
Про надання інформації щодо проведеної роботи 
для забезпечення здоров'я орфанних хворих в 
Запорізькій області

35
15.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07215/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ЦИБУЛЕВСЬКИЙ А.В.
Про надання копій документів щодо діяльності з 
централізованого водопостачання СКП "Конка"

36
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07217/08-32 Лист19.3-38-1563
ДП "ДЕРЖДОР НДІ"
Про надання пропозицій щодо професій для 
класифікатора

37
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

07239/08-33 Лист4
ТОВ "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ДОВГОЛІТТЯ"
Про включення закладу до переліку суб'єктів 
надання послуг із психологічної реабілітації 
учасників АТО

38
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

6
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07240/08-21 Лист377
ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ 
ДОНБАСУ"
Про несанкціоноване захоплення майна бази 
відпочинку "Селена"

39
20.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07250/08-40 Лист23.1-09/230/20
ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДП 
"ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ 
УКРАЇНИ"
Про добровільну відмову від права користування 
земельними ділянками

40
21.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07259/08-29 Лист100
ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ 
"ГРАНІК"
Про залишення без розгляду листа щодо 
запобігання загрози техногенного характеру

41
21.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07318/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ШУМЕЙКО І.П.
Про відповідь на письмові пояснення у справі ТОВ 
"Агротіс"

42
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07324/08-46 Листб/н
ЦЕНТР ДЕМОКРАТІЇ ТА ВЕРХОВЕНСТВА 
ПРАВА
Про участь у регіональному онлайн-обговоренні 
проєкту Карти правових реформ для 
громадянського суспільства в Україні 28.07.2020

43
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Посольства

07218/08-41 Лист6142/17-200-740
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ У ФЕДЕРАТИВНІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ БРАЗИЛІЯ
Про керівництво для експортера

44
17.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

7



№
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

07124/08-49 Ухвала908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Вибір"

45
13.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07125/08-49 Ухвала910/8690/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

46
14.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

07221/08-37 Лист868-02/02-15
УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД
Про надання інформації щодо організацій культури 
для фінансової підтримки

47
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07065/08-03 Розпорядження881-р
Про внесення зміни у додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 
523

48
15.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07066/08-03 Розпорядження891-р
Про розподіл у 2020 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

49
08.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07067/08-03 Постанова595
Про утворення Міжгалузевої ради з питань 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації

50
08.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

07068/08-06 Доручення29125/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до Державного 
бюджету України

51
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07069/08-17 Лист24622/0/2-20
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З 
ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про моніторинг ґендерної політики в 
нормативно-правових актах

52
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07070/08-17 Лист24645/0/2-20
(В. Поліщук) НДУ С. ШТЕПА
Про нарахування мешканцям м. Запоріжжя 
Концерном "Міські теплові мережі" високих сум за 
опалення за лютий 2020 року

53
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07071/08-17 Лист24724/0/2-20
(В. Поліщук) Про ГО "ЦЕНТР БОРОТЬБИ З 
УПРАВЛІНСЬКИМ БЕЗЗАКОННЯМ" 
Про свавілля у сфері містобудівної діяльності

54
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07072/08-17 Лист24740/0/2-20
(О. Ярема) Про аналітичну записку "Мобілізація 
коштів місцевих бюджетів в умовах 
прогнозованого зниження доходів громад"

55
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07084/08-17 Лист24751/0/2-20
(В. Поліщук) Про перенесення селекторної наради 
з питань проходження осінньо-зимового періоду на 
22.07.2020

56
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07104/08-17 Лист24790/0/2-20
(О. Ярема) ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про справедливий розподіл коштів державного 
фонду регіонального розвитку на реалізацію 
програм та проєктів

57
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07105/08-06 Доручення36003/4/1-19
(М. Федоров) Про здійснення контролю за 
використанням субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на розвиток освітнього 
середовища

58
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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07106/08-06 Доручення25911/3/1-20
(М. Федоров) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновок Рахункової палати щодо аналізу 
виконання закону про Державний бюджет України 
на 2020 рік у першому кварталі

59
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07137/08-06 Доручення6271/140/1-07
(О. Резніков) Про виконання програм соціального 
захисту осіб з інвалідністю у розрізі регіонів за І 
півріччя 2020 року

60
21.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07138/08-06 Доручення30703/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення селекторних нарад 
щодо підготовки до нового навчального року 
2020-2021

61
20.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

07166/08-17 Лист24969/0/2-20
(В. Поліщук) Про перенесення селекторної наради 
з питань підготовки до осінньо-зимового періоду 
2020/21 року на 23.07.2020 о 15-00

62
21.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07169/08-17 Лист24959/0/2-20
(О. Ярема) ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ГРОМАД
Про внесення змін до перспективних планів 
формування територій громад

63
21.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07170/08-17 Лист25043/0/2-20
(О. Ярема) Про порушення прав територіальної 
громади міста Енергодара при погодженні 
Кабінетом Міністрів України проекту 
законопроекту "Про ліквідацію та утворення 
районів" щодо створення в Запорізькій області 
Василівського району

64
22.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07202/08-04 Протокол29745/3/1-20
(Д. Шмигаль) ПРОТОКОЛ наради щодо 
недопущення забруднення р. Тиса, від 17.07.2020

65
22.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10
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07203/08-06 Доручення
(Д. Шмигаль) НДУ ШТЕПА С.С.
Про рахунки за опалення мешканцям м. Запоріжжя 
за лютий 2020 року

66
22.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07204/08-06 Доручення30219/1/1-20
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПРАВ 
ЛЮДИНИ, ...
Про Рекомендації комітетських слухань на тему: 
"Проблемні питання законодавчого врегулювання 
та реалізації державної політики щодо 
забезпечення прав корінних народів і національних 
меншин"

67
22.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07205/08-06 Доручення30506/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ МІНЬКО С.А.
Про встановлення гнучкого графіку роботи центрів 
надання адміністративних послуг, органів 
соцзахисту населення, територіальних органів 
Пенсійного фонду України

68
22.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07206/08-06 Доручення30540/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ Бойко Ю.А.
Про колективне звернення жителів села 
Костянтинівка Мелітопольського району щодо 
земельного питання

69
22.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07207/08-17 Лист25100/0/2-20
(В. Поліщук) Про припинення електропостачання 
ТОВ "ЗТМК"

70
22.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07222/08-06 Доручення31211/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо стану 
оплати праці працівників райдержадміністрацій у 
2020 році

71
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07227/08-17 Лист25150/0/2-20
(В. Поліщук) Про прискорення видачі  ПрАТ 
"Український графіт" дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами викидів

72
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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07228/08-06 Доручення30521/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ШТЕПА С.С.
Про передбачення в Державному бюджеті на 2021 
рік коштів на проведення ремонту автомобільної 
магістралі М-18 на ділянці від міста Запоріжжя до 
міста Новомосковськ

73
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07229/08-17 Лист25210/0/2-20
(О. Ярема) Про аналіз спроможності структурних 
підрозділів органів виконавчої влади, на які 
покладено функції взаємодії з громадськістю

74
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07230/08-17 Лист25211/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про ситуацію, яка склалася у ТОВ 
"ЗТМК" у зв'язку із заборгованістю за електричну 
енергію

75
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07269/08-03 Розпорядження916-р
Про затвердження плану заходів з підготовки 
об’єктів паливно-енергетичного комплексу України 
до осінньо-зимового періоду 2020/21 року та його 
проходження

76
22.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07271/08-17 Лист25410/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про утворення учбового закладу 
на території Новоолексіївської сільської ради 
Приморського району

77
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

07273/08-17 Лист25403/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про направлення прогнозу 
розвитку соціально-трудових відносин, виникнення 
колективних трудових спорів (конфліктів) у 
другому півріччі 2020 року

78
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07275/08-17 Лист25422/0/2-20
(В. Поліщук) Про ремонт дороги вулиць Толстого, 
Лугової, Шевченка міста Молочанськ

79
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07326/08-17 Лист25596/0/2-20
(О. Ярема) Про оцінку ефективності голів ОДА

80
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07327/08-17 Лист25593/0/2-20
(О. Ярема) Про надання інформації щодо 
результатів ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування 
державного значення

81
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07328/08-06 Доручення30973/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про недопущення підвищення 
податків для гірничо-металургійного комплексу 
України

82
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07329/08-03 Постанова623
Про виділення коштів для здійснення доплат до 
заробітної плати медичним та іншим працівникам 
закладів охорони здоров'я, які надають медичну 
допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронавірусом 
SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують 
життєдіяльність населення

83
22.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07330/08-03 Постанова628
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 12 січня 2011 р. № 6

84
22.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07331/08-03 Постанова632
Деякі питання виплати державної соціальної 
допомоги

85
22.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

13
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

07081/08-31 Лист25-3/119
ВСЕУКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЯ АСОЦІАЦІЯ
Про проведення Форуму "Публічні закупівлі в 
дорожній галузі" 30.07.2020

86
15.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля

07264/08-22 Лист26/1.10-7.3-1731
Про підготовку графіка переведення підприємств 
на резервні види палива

87
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

07185/08-41 Лист660/16-208-2639
Про передачу запрошення на Третій форум регіонів 
України та Білорусі 08-09.10.2020 у м.Гродно

88
16.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

07076/08-51 Лист8762/4.2
Про забезпечення доступу до мережі Інтернет у 
мистецьких школах

89
16.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

07107/08-37 Лист8872/10.5
Про зняття з контролю листа щодо задоволення 
культурних потреб ромів

90
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07155/08-37 Лист8647/10.2
Про реєстрацію релігійної організації

91
14.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07231/08-25 Лист9011/33
Про надання інформації в рамках підготовки 
проєкту "Велике будівництво в культурі"

92
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

07074/08-34 Лист2146/3.4
Про підготовку щорічної доповіді щодо становища 
молоді в Україні

93
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

07077/08-28 Лист2141/4.5
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
деякі питання оплати праці працівників шкіл 
спортивної майстерності"

94
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07173/08-34 Лист2253/3.1
Про розгляд звернення МО "Пласт - Національна 
Скаутська Організація України" щодо Концепції 
державної підтримки пластового руху

95
21.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07163/08-20 Лист1/9-388
Про ефективне використання бюджетних коштів

96
21.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07175/08-43 Лист
Про присвоєння почесного звання Сегеді Н.А.

97
15.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07176/08-43 Лист1/11-4733
Про нагородження Голіка О.Б. та Стотики О.В.

98
15.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07216/08-20 Лист1/9-392
Про моніторинг використання коштів розподілу 
резерву та нерозподілених видатків освітньої 
субвенції 

99
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07291/08-32 Лист1/9-399
Про доставку підручників

100
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

07325/08-32 Лист1/9-400
Про проведення конкурсів серед претендентів на 
першочергове зарахування до закладів вищої 
медичної і педагогічної освіти за державним 
(регіональним) замовленням

101
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07139/08-33 Лист31/53-20
Про оперативне інформування щодо поширення 
коронавірусної хвороби

102
20.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07225/08-33 Лист10-04/20792/2-2
Про реалізацію проєкту "Поліпшення охорони 
здоров'я на службі у людей"

103
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07226/08-33 Лист10-04/20797/2-2
Про реалізацію проєкту "Поліпшення охорони 
здоров'я на службі у людей"

104
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07274/08-33 Лист24-04/21064/2-2
Про надання кандидатури для створення робочої 
групи з питань виконання Стратегії державної 
політики щодо наркотиків на період до 2030 року

105
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

07063/08-20 Лист7/19.5/12317-20
Про надання переліку проєктів з ремонту 
приймальних відділень в опорних закладах охорони 
здоров'я

106
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07135/08-19 Лист7/36.5/12472-20
Про участь у онлайн-нараді з питань розвитку 
культурної інфраструктури та 
адміністративно-територіального устрою 
22.07.2020 о 17-00

107
21.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07136/08-26 Лист7/10.1/12441-20
Про участь у онлайн-нараді з питань тарифів на 
теплову енергію та комунальні послуги 23.07.2020

108
20.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07174/08-42 Лист7/13.3/12548-20
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників РДА

109
21.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07223/08-42 Лист7/34.3/12640-20
Про надання інформації щодо кількості заступників 
голів обласних, Київської міської державних 
адміністрацій

110
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07270/08-25 Лист7/19.1/12719-20
Про моніторинг реалізації проєктів в рамках 
програми "Велике будівництво"

111
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

07103/08-23 Лист2811-06/44747-0
Про надання інформації щодо наявних площ під 
зрошенням

112
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07171/08-28 Лист10492/0/2-20/57
Про виконання нормативно-правових актів, 
прийнятих для реалізації Закону України "Про 
соціальні послуги"

113
21.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07172/08-28 Лист10509/0/2-20/29
Про забезпечення опалювального сезону в 
установах соціального захисту населення

114
21.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07224/08-35 Лист10535/0/2-20/29
Про надання потреби у бланках посвідчень батьків 
та дітей з багатодітної сім"ї

115
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07322/08-28 Лист10639/0/2-20/49
Про відкриття виставки "Очікування Vs 
Реальність"

116
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

07073/08-28 Лист08020-08/1-6/21
Про надання інформації щодо оплати праці в 
райдержадміністраціях

117
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07168/08-20 Лист35040-05-10/221
Про обсяги реалізації пального за І півріччя 2020 
року

118
21.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07268/08-20 Лист08040-10/1-6/22
Про надання інформації щодо заборгованості із 
виплати заробітної плати 

119
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

07075/08-51 Лист1/06-4-3312
Про створення умов розвитку мобільного 
широкосмугового доступу

120
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

07301/08-33 Лист04/03-28/01770
Про реалізацію проєкту EMERGENCY 2020

121
22.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

07195/08-26 Лист03-05/0750
Про будівництво каналізаційно-насосної станції №1 
в м.Оріхів

122
21.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

07186/08-40 Лист07801/03-32/01
Про передачу земельної ділянки по вул 
Карпенка-Карого,1 у комунальну власність

123
10.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Токмацька міська рада

07208/08-40 Лист150
Про стан розгляду клопотання щодо надання 
дозволу на розроблення проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки

124
16.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07193/08-09 Депутатське звернення03-01-20/1249
Про несвоєчасну виплату заробітної плати 
працівникам Василівського ЕЦВВ КП 
"Облводоканал" ЗОР

125
20.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

07118/08-28 Лист05/21-747
Про виділення коштів КП "Облводоканал" ЗОР для 
погашення заборгованості із заробітної плати

126
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07258/08-22 Лист05/21-748
Про належне обслуговування кабельних ліній 
електричних мереж

127
15.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Молочанська міська рада

07145/08-22 Лист397
Про ремонт дороги вулиць Толстого, Лугової, 
Шевченка міста Молочанськ

128
16.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приморська міська рада

07266/08-20 Лист03-35/1558
Про фінансування на ремонт Преславської 
амбулаторії загальної медицини

129
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

07165/08-20 Лист02-01-17/3023
Про виділення коштів на ремонт дорожнього 
покриття

130
20.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ 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
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07099/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування пропозицій

131
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07102/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР БУРЯК О.М.
Про здійснення оплати заходів на 2020 рік

132
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07108/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання інформації щодо коштів для виплати 
заробітної плати працівникам закладів охорони 
здоров'я

133
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07132/08-09 Депутатське звернення8
ДОР О. МАШИНСЬКИЙ
Про виділення коштів на ремонт дорожнього 
покриття автомобільної дороги Більмак-Дубове

134
10.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07256/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про фінансування заходів

135
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07257/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про фінансування заходів

136
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

07089/08-54 Лист3085/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на утримання Центру

137
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07090/08-54 Лист3132/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів для проведення робіт з 
модернізації системи газопостачання котельні

138
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07091/08-54 Лист3154/01-11
КУ "ОРЛОВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про вирішення питання спалаху африканської чуми 
та недопущення поширення захворювання на 
території Мелітопольського району

139
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07092/08-54 Лист3086/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення додаткових коштів на усунення 
порушень техногенної та пожежної безпеки

140
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07093/08-54 Лист3115/01-05
Про створення умов для розвитку олімпійських 
видів спорту на території Запорізької області

141
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07094/08-54 Лист3182/01-27
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ "ПОРАДА"
Про пропозиції щодо розвитку бізнесу в 
Запорізькій області

142
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07095/08-54 Лист3070/01-11
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ  ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"БАТЬКІВЩИНА" В ЗОР
Про вирішення питання перерозподілу видатків 
обласного бюджету у 2020  році

143
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07236/08-54 Лист3225/01-11
Про виділення в користування автомобіль високої 
прохідності для ДП "Запорізьке лісомисливське 
господарство"

144
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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07237/08-54 Лист01-26/0823
Про надання інформації щодо кількості виборців в 
67 територіальних громадах

145
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07294/08-54 Лист3242/01-11
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про заборгованість КП "Облводоканал" ЗОР за 
послуги з централізованого водопостачання

146
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07295/08-54 Лист3235/01-11
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на підключення вулиць до 
водопроводу

147
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07296/08-54 Лист3194/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію 
магістрального водогону Таврійського ЕЦВВ

148
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07297/08-54 Лист3193/01-11
Про розподіл коштів місцевого фонду ОНПС

149
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07298/08-54 Лист3259/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ФАХОВИЙ МУЗИЧНИЙ 
КОЛЕДЖ ІМ. П.І. МАЙБОРОДИ"
Про перерозподіл видатків на ремонт водопроводу

150
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07299/08-54 Лист2875/01-15
Про виділення коштів на ремонт трубопроводу в 
с.Володимирівка Приазовського р-ну

151
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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07300/08-54 Лист3209/01-21
НДУ ШТЕПА С.С.
Про заборгованість із заробітної плати КП 
"Запорізька правда" ЗОР

152
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07306/08-54 Лист3211/01-27
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на ремонт та утримання 
автомобільних доріг

153
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07307/08-54 Лист3188/01-11
НКП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про вирішення питання щодо придбання 
медичного обладнання для НКП

154
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07308/08-54 Лист3226/01-26
Про вирішення питання недопущення 
кредиторської заборгованості по видатках 
обласного бюджету

155
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07096/08-54 Депутатське звернення127
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії

156
13.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07109/08-09 Депутатське звернення128
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА,...
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації для 
реконструкції ділянки дороги О080823

157
13.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07110/08-09 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
Про рекомендації постійної комісії

158
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

07245/08-22 Лист26
Про проведення наради з питань усунення з ринку 
нелегальних перевізників

159
21.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07147/08-22 Лист001-064/11136
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

160
17.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07198/08-22 Лист001-064/11219
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

161
20.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07302/08-22 Лист001-064/11396
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

162
22.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07303/08-22 Лист001-064/11397
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

163
22.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

07238/08-22 Лист93/2033571
Про використання металургійних шлаків для 
будівництва мостів

164
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

07129/08-39 Лист16/2636
Про дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
викидів

165
17.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

07210/08-22 Лист22/54
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
Про підтримку звернення до Президента України 
щодо сприяння стабілізації роботи підприємства

166
20.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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Галузеві обкоми профспілок

07142/08-44 Лист118
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, ...
Про введення конфліктної ситуації щодо 
забезпечення виплати заробітної плати КП 
"Облводоканал" ЗОР

167
21.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

07123/08-22 Лист10-31/15313
Про вирішення питання забезпечення безпеки 
дорожнього руху

168
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07101/08-25 Лист29
ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ "РАССВЕТ"
Про перенесення строків завершення спорудження 
житлових будинків

169
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07116/08-49 Лист47
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про подання скарги до суду щодо стягнення 
виконавчого збору

170
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07122/08-20 Лист4202/20/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості за надані послуги

171
16.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07127/08-26 Лист01/364
АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про внесення змін до Ліцензійних справ

172
16.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07158/08-42 Лист47-07
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про вирішення питання відповідності голови 
Вільнянської РДА Грянистого В.І. займаній посаді

173
08.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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07188/08-40 Лист1907
ТОВ "МОТОР-СІЧ РУНА"
Про погодження надання мисливських угідь у 
користування

174
20.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07246/08-40 Лист01/22
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК"
Про порушення земельного, містобудівного 
законодавства та правил торгівлі, а також прав 
землекористувача

175
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07261/08-43 Лист2640
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про присвоєння звання "Почесний громадянин 
Запорізької області" Свистуну І.Г.

176
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07293/08-40 Лист6
ТОВ "АГРО-Р"
Про розірвання договорів водних об'єктів

177
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07085/08-40 Лист303
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про припинення права користування мисливськими 
угіддями

178
16.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07086/08-40 Лист6
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про відмову від користування мисливськими 
угіддями

179
03.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07117/08-26 Лист1
КП "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ 
СІЛЬКОМУНГОСП"
Про видання ліцензії на централізоване 
водопостачання

180
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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07144/08-37 Лист55
ТОВ "ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС ПРИБІЙ"
Про організацію вертолітних перельотів для 
туристів

181
10.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07167/08-46 Лист22/702-20
ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про розміщення на офіційному веб-сайті 
інформації щодо діяльності органів пробації

182
21.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07214/08-26 Лист3496
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про розрахунки за отриману воду

183
22.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07241/08-24 Лист399/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про затвердження Програми забезпечення житлом 
ВПО

184
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

07244/08-22 Лист11
ПП КОШЕЛЬ О.М.
Про повернення додаткової угоди

185
09.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07254/08-49 Листб/н
СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
"КЛИНОВИЙ"
Про відзив на позовну заяву у справі ДП 
"Бердянське лісове господарство"

186
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07260/08-21 Лист06/1235
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання звіту керівника підприємства про 
виконання показників

187
20.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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07309/08-20 Лист217-08
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ 
ПАНСІОНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері ЦЗ та пожежної безпеки

188
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07312/08-50 Лист82-П/р
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про проведення чергового засідання 06.08.2020

189
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

07196/08-20 Лист449
Про виділення коштів на виконання 
природоохоронних заходів

190
20.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

07115/08-20 Лист07/1232
Про надання фінансової підтримки

191
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07249/08-20 Лист02/1248
Про фінансування капітального ремонту водовода 
на місто Бердянськ

192
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07064/08-43 Лист17-07/20-1
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про нагородження Ревуцького Я.О. та Шнайдер 
Т.В.

193
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07305/08-43 Лист10
ГО "БЕРДЯНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ"
Про нагородження Вержиковського В.П.

194
22.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Суди

07317/08-49 Лист335/13849/19
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про копію ухвали суду у справі Чаплигіна Є.В.

195
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

07253/08-43 Лист02-06/148
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА, СПОРТУ ТА 
ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ" ЗОР
Про нагородження Савельєвої Г.Г.

196
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

07083/08-43 Лист01-10/389
КНП "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 3"
Про нагородження Денщикової І.О.

197
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07140/08-33 Лист11/1235
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про надання дозволу на експлуатацію обладнання

198
21.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07197/08-40 Лист465
КУ "ЛЮБОМИРІВСЬКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

199
20.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07265/08-33 Лист1335
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про проведення ремонту киснепровода

200
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07292/08-26 Лист159
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на відновлення гарячого 
водопостачання

201
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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(адресат)
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07310/08-25 Лист4355
НКП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про вжиття заходів щодо усунення недоліків, які 
виникли при виконанні робіт з реконструкції 
харчоблоку НКП

202
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Установи торгівлі та побуту

07242/08-20 Лист62-08/690
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про фінансування для продовження будівництва 
навчального корпусу

203
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

07078/08-20 Лист01-14/617
ХОРТИЦЬКА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА 
АКАДЕМІЯ
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості

204
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Львівська ОДА

07263/08-20 Лист5/6-6336/0/2-20-
Про надання пропозицій щодо змін до Бюджетного 
кодексу України

205
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

07262/08-16 Лист09-07/4
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради 
28.07.2020

206
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07290/08-16 Лист44-01/2941
(Ю. Ковалів) Про припинення постачання 
електроенергії ТОВ "ЗТМК"

207
20.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини
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07184/08-16 Лист15/3-07/1278
(М. Кулеба) Про надання інформації щодо дітей, 
які постраждали від сексуального насильства

208
16.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Веселівська райдержадміністрація

07088/08-20 Лист01-01-33/334
Про виділення коштів на утримання РДА

209
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07134/08-42 Лист01-01-36/338
Про погодження відрядження Гури В.В. на 
22.07.2020

210
20.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

07087/08-20 Лист01-28/0511
Про перерозподіл бюджетних асигнувань

211
16.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07119/08-20 Лист01-40/0141
Про ремонт покрівлі КЗ "Добропільська ЗОШ"

212
16.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07162/08-20 Лист01-18/0147
Про виділення коштів на ліквідацію наслідків 
надзвичайної ситуації на території с.Добропілля

213
21.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

07143/08-27 Лист01-15/0369
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів під час розроблення 
детального плану території

214
16.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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Мелітопольська райдержадміністрація

07209/08-43 Лист02-58/66-к
Про присвоєння почесного звання Захарченко Т.І.

215
17.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

07157/08-20 Лист02-39/0242
Про виділення коштів на реконструкцію фасаду та 
покрівлі Пришибської ЗОШ І-ІІІ ступенів

216
06.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

07113/08-42 Лист01-01-24/0371
Про надання рекомендацій щодо дій 
райдержадміністрації в умовах ліквідації 
структурних підрозділів

217
15.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

07114/08-27 Лист01-25/303
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

218
17.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07183/08-50 Лист01-32/0463
Про зняття з контролю документів

219
17.06.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

07323/08-42 Лист01-34/145
Про погодження звільнення Карнаух Н.М.

220
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

07212/08-20 Лист01-19/235
Про співфінансування ремонту дороги Т-08-19 
Більмак-/М-14/

221
22.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райрада
32



№
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07111/08-28 Лист01.1-16/345
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
працівникам цехів водопостачання Василівського 
району

222
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Мелітопольска райрада

07199/08-43 Лист258/01-14
Про присвоєння почесного звання Фоміну В.А.

223
09.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Михайлівська райрада

07152/08-37 Лист01-24/97
Про відкриття 20.08.2020 в смт. Михайлівка 
меморіальної дошки С.Г. Черніховському 

224
21.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

07154/08-45 Лист01-028 вих. 165
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ 
Про відмову в призначені на території Ботіївської 
ОТГ перших виборів депутатів

225
20.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07161/08-26 Лист02-01-16/379
СТЕПНЕНЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОНУ
Про відновлення водопостачання в населені пункти 
сільської ради

226
21.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07164/08-20 Лист746
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Про надання допомоги у вирішенні проблеми з 
реєстрацією проєкту для конкурсного відбору 
інвестиційних програм, що можуть реалізовуватися 
у 2021 році

227
21.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07182/08-45 Лист818
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про призначення додаткових виборів

228
20.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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07213/08-49 Лист01-028 вих.163
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про клопотання щодо участі у судовому засіданні

229
20.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07252/08-40 Лист486
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення земельних ділянок жителям 
Новопрокопівської сільської ради

230
21.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07267/08-20 Лист01-73/674
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт дороги Т-08-19, 
Більмак-/М-14/ у межах Бердянського району

231
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07311/08-22 Лист01-70/543
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про вирішення питання організації пішохідних 
доріжок пішохідних переходів

232
22.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07313/08-20 Лист01-48/1967
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання коригування 
проектно-кошторисної документації для 
завершення робіт по реконструкції системи 
опалення в с.Широке

233
21.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07314/08-45 Лист01-028вих.169
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації щодо призначення перших 
виборів в Приазовській громаді

234
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту
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07112/08-20 Доповідна записка23д/04-01
Про проведення планового внутрішнього аудиту 
ефективності Департаменту промисловості та 
розвитку інфраструктури ЗОДА

235
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07272/08-20 Доповідна записка24д/04-01
Про направлення моніторингу впровадження 
наданих рекомендацій за результатами проведеного 
планового внутрішнього аудиту ефективності в 
Департаменті промисловості та розвитку 
інфраструктури ЗОДА

236
23.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ 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

07133/08-39 Доповідна запискаб/н
Про підготовку Екологічного паспорту регіону

237
21.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07243/08-20 Лист2137/01-02
Про надання пропозицій до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів

238
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

07332/08-42 Лист12-01-08/0275
Про надання кандидатури до складу 
дисциплінарної комісії

239
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

07080/08-35 Доповідна запискаб/н
Про виконання п.4 протокольного доручення за 
результатами наради з питань підготовки та 
проведення туристично-курортного сезону в 
Приморському районі...

240
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07097/08-28 Лист03.2-39/0711
Про надання дозволу на роботу реабілітаційних 
установ

241
14.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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07232/08-20 Доповідна запискаб/н
Про збільшення на 2020 рік обсягу асигнувань 
Департаменту соціального захисту населення 

242
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07233/08-28 Доповідна запискаб/н
Про надання згоди на виїзд працівників 
Департаменту до КУ "Михайлівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

243
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07234/08-35 Доповідна запискаб/н
Про надання інформації щодо перебування 
організованих груп дітей на відпочинку

244
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07235/08-28 Доповідна запискаб/н
Про проведення оптимізації КУ та закладів системи 
соціального захисту населення

245
23.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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

07098/08-22 Лист5301-2201/5302
Про вирішення проблемних питань ЗДП 
"Кремнійполімер"

246
20.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07316/08-29 Лист5301-2207/5302
Про незадовільний стан пожежної та техногенної 
безпеки закладів освіти Мелітопольського р-ну

247
20.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

07191/08-40 Лист13-8-0.44-1594/9
Про надання інформації щодо земельної ділянки на 
території Бердянської коси

248
20.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07319/08-49 Листб/н
Про письмові пояснення у справі ДП "Бердянське 
лісове господарство"

249
24.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області
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07121/08-23 ЛистВих-05-13-11/42
Про вжиття заходів щодо своєчасного знищення 
карантинних рослин

250
10.07.2020від

№
від 20.07.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07219/08-46 Лист890/04/08-2020
Про виконання Плану заходів із протидії 
злочинності та профілактики правопорушень

251
13.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07220/08-46 Лист1591/08/03/У-20
Про виконання протоколу засідання обласної 
робочої групи з питань збереження автомобільних 
доріг від руйнувань вантажним транспортом

252
15.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

07159/08-40 Лист18-18/144/20
Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками

253
17.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07315/08-40 Лист18-18/153/20
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

254
22.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

07126/08-49 Лист908/2630/13
Про Повідомлення по справі № 908/2630/13

255
16.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

07190/08-42 Лист01-08/950
Про погодження призначення Костюка Д.В.

256
21.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07304/08-48 Лист1333/2
Про результати перевірки стану організації та 
ведення військового обліку у ТОВ "Запорізький 
хлібозавод № 3"

257
07.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд
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07160/08-49 Лист280/6524/19/276
Про апеляційну скаргу у справі за позовом 
Гордієнка В.В.

258
13.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07194/08-49 Лист808/1509/16/273
Про апеляційну скаргу Великобілозерської РДА по 
справі Подорожко Н.М.

259
09.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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

07255/08-49 Лист12972/18.7-4261
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про копію постанови суду щодо накладення 
штрафу ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"

260
16.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ паперовий паперова

07320/08-49 Лист13034/18.-7-426
КАМ'ЯНСЬКО -ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про виконавче провадження у справі ТОВ 
"Запорізький рибокомбінат"

261
21.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура

07146/08-46 Лист37/2-10013ВИХ
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо договору оренди 
водного об'єкта на території Гуляйпільського 
району

262
20.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07321/08-46 Лист05/1-1029вих-20
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про порушення вимог природоохоронного 
законодавства ТОВ "Продрезерв-Україна", СТОВ 
"Сельвеста"

263
17.07.2020від

№
від 24.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07148/08-22 Лист17/1454
Про вирішення питання ремонту пересувного 
габаритно-вантажного комплексу

264
21.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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07189/08-22 Лист17/1458
Про погодження переліку земельних ділянок для 
будівництва TIR-паркінгів

265
21.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

07187/08-46 Лист13607/41/32/01-2
Про надання допомоги у проведенні ремонту 
автомобілів

266
21.07.2020від

№
від 22.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

07141/08-46 Лист3553/55/107/01-2
Про надання інформації щодо запланованого 
бюджету на 2020 рік

***РІЗНІ ВИКОНАВЦІ

267
20.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

07247/08-20 Лист04-08-07-15/281
Про філію "Запорізький кінний завод № 86" ДП 
"Конярство України"

268
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07248/08-20 Лист04-08-02-15/280
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в 
Запорізькій області за І півріччя 2020 року

269
22.07.2020від

№
від 23.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

07156/08-26 Лист7282/21.3/7-20
Про регулювання господарської діяльності ПАТ 
"Мотор Січ" у сфері теплопостачання

270
15.07.2020від

№
від 21.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

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