
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 27.07.20 по 31.07.20

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ організаційний

07484/08-42 Доповідна запискаб/н
Про зняття дисциплінарного стягнення (догани)

1
27.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

07408/08-22 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО (стажування) (Департамент 
промисловості)
Про результати виїзного засідання міжвідомчої 
комісії зі сприяння вирішенню проблемних питань 
ЗДП "Кремнійполімер"

2
28.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07461/08-20 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування) (Департамент 
культури)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету у 
2020 році між головними розпорядниками у зв'язку 
із припиненням КУ "Обласна наукова медична 
бібліотека" ЗОР...

3
29.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07462/08-42 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування) (Департамент 
культури)
Про введення додаткових штатних одиниць та 
виділення додаткових коштів для КЗ "Запорізький 
обласний краєзнавчий музей" ЗОР

4
29.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07501/08-32 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Департамент освіти)
Про можливість створення академічного ліцею на 
базі КЗ "Чернігівська загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів" ЗОР

5
30.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова



№
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

Перший заступник голови ОДА

07421/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про додаткові кошти, які необхідні для утримання 
імунологічного відділу в КНП "Запорізька обласна 
клінічна дитяча лікарня" ЗОР

6
28.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07422/08-33 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про проведення обов'язкового лабораторного 
тестування на коронавірус працівників 
Національної поліції та Національної гвардії, які 
перебувають в осередку інфікування

7
28.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07483/08-20 Доповідна запискаб/н
(І .ФЕДОРОВ) (Департамент соціального захисту 
населення)
Про перерозподіл обсягу асигнувань на 2020 рік 
головного розпорядника бюджетних коштів - 
Департаменту соціального захисту населення 
ЗОДА

8
30.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ 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

07436/08-01 Закон України805-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення виборчого 
законодавства

9
16.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07437/08-01 Закон України749-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо окремих питань організації 
освітнього процесу у сфері охорони здоров’я

10
03.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07438/08-01 Закон України746-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік"

11
03.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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07439/08-01 Закон України751-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік"

12
03.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07440/08-01 Закон України711-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо планування використання земель

13
17.06.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07441/08-01 Постанова806-IX
Про Заяву Верховної Ради України щодо 
нелегітимного проведення загальноросійського 
голосування по поправках до Конституції 
Російської Федерації на тимчасово окупованій 
території України - в Автономній Республіці Крим 
та місті Севастополі, а також залучення до 
голосування мешканців тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях з 
незаконно виданими паспортами громадянина 
Російської Федерації

14
17.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07442/08-01 Постанова795-IX
Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 
році

15
15.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

07354/08-09 Депутатське звернення04-25/13-2020/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, ...
Про Рекомендації слухань на тему: "Проблемні 
питання законодавчого врегулювання та реалізації 
державної політики щодо забезпечення прав 
корінних народів і національних меншин"

16
20.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Народні депутати України

07351/08-06 Депутатське звернення283д9/15-2020/1
НДУ ШТЕПА С.С.
Про включення до держбюджету на 2021 рік 
капітальних видатків для продовження будівництва 
навчального корпусу Бердянського державного 
педагогічного університету

17
26.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

07530/08-09 Депутатське звернення04-02/7-346(283)
НДУ Ю. БОЙКО
Про звернення гр. Весьолкіна І.І. щодо 
невдоволення діями головного лікаря ЗОКЛ 
Шишки І.В.

18
22.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07541/08-15 Лист10д9/6-2020/123
НДУ БЕЛЕНЮК Ж.В.
Про підтримку Власової Н.Ф.

19
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

07490/08-15 Лист6057.2/20/24.4
Про надання інформації щодо моніторингу в галузі 
охорони атмосферного повітря

20
28.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

07345/08-24 Лист240720/1
ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС БО "БФ 
"ПРАВО НА ЗАХИСТ"
Про підтримку на регіональному рівні Програми 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

21
27.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07347/08-43 Лист23
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БАЖАННЯ"
Про нагородження працівників регіону

22
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07346/08-33 Лист231-7
БЮРО ВООЗ В УКРАЇНІ
Про поставку товарів першої необхідності для 
боротьби з пандемією COVID-19

23
23.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07349/08-28 Лист
МІЙ ТЕЛЕФОННИЙ ДРУГ
Про Всеукраїнський проєкт дружньої підтримки та 
інформування людей, що опинилися на самоті

24
20.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07358/08-51 Лист754
ТОВ "БІС-СОФТ"
Про співробітництво

25
21.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

07363/08-20 Лист2307/01
ФОП ГЛУЩЕНКО С.А.
Про оформлення Подання щодо повернення 
помилково зарахованих платежів

26
23.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07393/08-42 Лист041-75/26
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА
Про прийом державних службовців до магістратури 
за спеціальністю "Публічне управління та 
адміністрування"

27
22.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07395/08-22 Лист038
ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ УКРСВІТ"
Про виготовлення дорожніх та інформаційних LED 
знаків

28
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07413/08-35 Лист45/08
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ПРОЕКТ 
"УСПІШНА ЖІНКА"
Про надання списку успішних жінок

29
22.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07414/08-39 Лист01-19/275
ДП ВОДНИХ ШЛЯХІВ "УКРВОДШЛЯХ"
Про надання інформації щодо комісії з розчистки 
берегової лінії

30
23.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07444/08-41 ЛистUNDP/RPP/2020
ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗБУДОВИ МИРУ
Про проведення "Схід-Експо 2020" у м.Києві 
16-17.09.2020

31
27.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07476/08-49 Лист808/7863/14
ЯРМОЩУК М.А.
Про відповідь на позовну заяву

32
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

5



№
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

07480/08-20 Лист02-01/14
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ 
ЕКСПЕРТИЗ
Про надання фінансової допомоги для придбання 
обладнання

33
28.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07520/08-41 Лист164
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення 3-ї сесії навчання за Професійною 
програмою підвищення кваліфікації з питань 
місцевого економічного розвитку

34
30.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07533/08-26 Листб/н
ТОВ ВКФ "ЕТАЛОН"
Про пропозиції щодо покращення благоустрою 
міста

35
30.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07553/08-46 Лист12351/200/03/20
ВІННИЦЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Ільчук А.О.

36
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07554/08-46 Лист12353/200/03/20
ВІННИЦЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Ільчук І.В.

37
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07555/08-28 Лист01-07/127
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про участь у онлайн-тренінгах 03.08-25.09.2020

38
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07565/08-46 Лист12352/200/03/20
ВІННИЦЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Войтюк В.С.

39
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07571/08-21 Лист20/07-20
ТОВ "НОВИЙ ЛАД"
Про проблеми щодо продовження договорів 
оренди державного майна

40
20.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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№
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

Посольства

07361/08-41 Лист02-11/875
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про направлення Плану заходів на 2020-2021 роки

41
20.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07443/08-41 Лист232/2020
ПОСОЛЬСТВО ІЗРАЇЛЮ В УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі 20.08.2020

42
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

07369/08-49 Лист808/3563/16
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повістку виклик до суду у справі за позовом 
Іванова А.В.

43
23.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07370/08-49 Лист280/1456/20(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали  суду у справі за позовом ТОВ 
"Підприємство "Автосвіт"

44
17.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07371/08-49 Лист280/1456/20(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали  суду у справі за позовом ТОВ 
"Підприємство "Автосвіт"

45
23.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07374/08-49 Ухвала910/1674/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про відкладення підготовчого засідання у справі за 
позовом ТОВ "Агротіс"

46
15.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

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

07509/08-49 Лист280/2404/20
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду на 15.09.2020 по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

47
24.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07510/08-49 Лист280/2404/20
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду на 15.09.2020 по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

48
24.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07512/08-49 Ухвала908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Вибір"

49
23.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07340/08-17 Лист25668/0/2-20
(О. Ярема) ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З 
ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

50
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07341/08-06 Доручення30675/1/1-20
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 16.07.2020

51
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07375/08-04 Витяг з протоколу1-60/2/20-6
(Д. Шмигаль) Витяг з протоколу № 60 засідання 
КМУ від 22.07.2020 (п. 6) щодо утворення та 
ліквідації районів

52
27.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07376/08-04 Витяг з протоколу1-60/2/20-7/3
(Д. Шмигаль) Витяг з протоколу № 60 засідання 
КМУ від 22.07.2020 (п. 7.3) щодо підготовки 
підприємств до осінньо-зимового періоду 2020/21 
року

53
27.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07377/08-04 Протокол наради 
(засідання)

31669/0/1-20
(Д. Шмигаль) ПРОТОКОЛ селекторної наради 
щодо підготовки підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства, об’єктів 
соціальної сфери та інфраструктури до 
осінньо-зимового періоду 2020/21 року від 
23.07.2020

54
27.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07396/08-06 Доручення31807/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення селекторної наради 
щодо підготовки до нового навчального року та 
інше 30.07.2020 о 14-00

55
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

07398/08-06 Доручення31370/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про недопущення ускладнення 
епідеміологічної ситуації в релігійному середовищі

56
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07399/08-06 Доручення31034/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів щодо запобігання 
коронавірусної хвороби під час проведення 
місцевих виборів 25.10.2020

57
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07400/08-17 Лист25822/0/2-20
(В. Поліщук) Про припинення електропостачання 
ТОВ "ЗТМК"

58
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07401/08-17 Лист25809/0/2-20
(О. Ярема) ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З 
ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

59
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07402/08-17 Лист25805/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про впорядкування обліку об'єктів 
державної власності

60
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації
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07467/08-03 Постанова648
Про реалізацію експериментального проекту із 
запровадження та реалізації в Україні електронного 
резидентства

61
25.06.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

07468/08-17 Лист25945/0/2-20
Про погодження Проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Порядку  реалізації 
експериментального проекту щодо проведення 
щокварталу моніторингу та оцінки ефективності 
діяльності голів обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних 
адміністрацій"

62
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07470/08-03 Постанова647
Про затвердження Порядку подання, розгляду 
скарг та пропозицій стосовно організації та 
проведення аукціонів щодо передачі в оренду 
державного та комунального майна

63
15.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07485/08-04 Протокол наради 
(засідання)

31053/2/1-20
(Д. Шмигаль) ПРОТОКОЛ наради від 27 липня 
2020 р. щодо обговорення стану виконання 
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

64
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07535/08-06 Доручення32309/0/1-20
(О. Уруський) Про робочу поїздку до 
Днепропетровської та Запорізької областей 
30-31.07.2020

65
30.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07547/08-17 Лист26440/0/2-20
(О. Ярема) Про пропозиції до проєкту Плану 
заходів щодо децентралізації влади

66
31.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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07548/08-03 Постанова641
Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із 
значним поширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2

67
22.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07549/08-03 Постанова663
Про внесення змін до Порядку призначення і 
виплати державної соціальної допомоги особам, які 
не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю 
і державної соціальної допомоги на догляд

68
29.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07550/08-06 Доручення31556/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про невідкладні заходи щодо захисту 
національних інтересів на Півдні та Сході України, 
у Чорному та Азовському морях і Керченській 
протоці

69
31.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07551/08-17 Лист26417/0/2-20
(Т. Ковтун) Про надання звітів щодо стану 
виконання проєктів міжнародної технічної 
допомоги

70
31.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля

07342/08-22 Лист26/1.4-7.4.2-173
Про організацію та проведення біржових аукціонів 
з продажу нафти сирої, газового конденсату 
власного видобутку і скрапленого газу

71
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07454/08-39 Лист8/6-50/1387-20
Про надання кандидатури для створення робочої 
групи з врегулювання проблемних питань, 
пов’язаних із запобіганням потрапляння твердих 
побутових відходів у річку Тиса та інші водні 
об’єкти

72
27.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

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

07556/08-41 Лист650/17-140-2012
Про організацію зустрічі Посла Ізраїлю з Головою 
Запорізької ОДА 20.08.2020

73
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

07486/08-39 Лист8/4-50/1494-20
Про надання інформації щодо екологічної ситуації 
у м. Запоріжжя

74
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

07405/08-29 Лист9167/12.3
Про розміщення інформації щодо 
пожежонебезпеки

75
28.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07537/08-37 Лист9301/4.2
Про плату за навчання у мистецьких школах

76
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

07456/08-34 Лист2406/12
Про надання інформації стосовно реалізації 
відкритого мультиспортивного простору, що 
передбачає організацію роботи спортивних 
майданчиків та зон проведення тренувань і занять 
спортом із залученням спортивних федерацій та 
обласних ЦФЗН «Спорт для всіх»

77
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07453/08-32 Лист1/11-5071
Про участь у зустрічі стейкхолдерів Програми 
"EU4Skills: Кращі навички для сучасної України" 
30.07.2020

78
29.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07515/08-20 Лист1/9-410
Про результати проведення заходів державного 
фінансового контролю

79
30.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

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

07536/08-51 Лист25-04/21503/2-2
Про посадових осіб з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації 

80
29.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

07580/08-33 Лист26-01/21457/2-2
Про внесення змін до постанови КМУ від 
20.05.2020 №392

81
27.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

07343/08-25 Лист7/19.1/12820-20
Про надання інформації щодо кількості робочих 
місць та залучення осіб у сфері будівництва

82
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07381/08-39 Лист7/11.1/12868-20
Про врегулювання проблемних питань, пов'язаних 
із запобіганням потрапляння твердих побутових 
відходів у р. Тиса та інші водні об'єкти, у 
національному і транскордонному аспектах

83
27.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07397/08-42 Лист7/13.3/12901-20
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників РДА

84
28.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07455/08-27 Лист7/30/12939-20
Про діяльність Комітетів забезпечення доступності 
людей з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення до об'єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури при 
місцевих органах виконавчої влади

85
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07457/08-19 Лист7/36.2/12945-20
Про направлення протокольного доручення за 
результатами селекторної онлайн-наради з 
представниками обласних державних адміністрацій

86
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07465/08-26 Лист7/32/12976-20
Про заходи із створення безпечних умов праці для 
працівників підприємств ЖКГ

87
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07469/08-26 Лист7/10.1/12964-20
Про формування, встановлення та застосування 
тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення

88
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07471/08-19 Лист
Про розрахунок індексу регіонального людського 
розвитку

89
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ паперовий паперова

07488/08-22 Лист7/36/13043-20
Про проведення Відеоконференції з впровадження 
інфраструктурних та енергозберігаючих 
інноваційних проектів 06.08.2020

90
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07539/08-26 Лист7/10.2/13153-20
Про втрату чинності п. 3  постанови КМУ від 
20.05.2020 № 392 "Про встановлення карантину з 
метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV"

91
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07560/08-26 Лист7/9.5/13146-20
Про здійснення моніторингу державного 
приватного партнерства

92
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

07406/08-21 Лист3903-04/46430-0
Про здійснення моніторингу державно-приватного 
партнерства 

93
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07540/08-23 Лист2911-06/47399-0
Про оновлення інформації у сфері 
сільськогосподарської дорадчої діяльності

94
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07344/08-28 Лист10681/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

95
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07407/08-28 Лист10776/0/2-20/29
Про співпрацю з питань захисту осіб похилого віку

96
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07466/08-28 Лист10857/0/2-20/29
Про функціонування інформаційної платформи 
«Допомога поруч»

97
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07489/08-28 Лист10883/0/2-20/57
Про аналіз впровадження в ОТГ бюджетного 
процесу в рамках реалізації проєкту "Модернізація 
системи соціальної підтримки населення України"

98
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

07333/08-28 Лист6030/05/09.2-20
Про участь у відео конференції з питань виплати 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення ветеранам війни 28.07.2020 о 
11.00

99
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

07380/08-20 Лист04120-04/1-2/22
Про прискорення затвердження паспортів 
бюджетних програм

100
27.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07472/08-20 Лист08020-08/1-3/22
Про розподіл видатків на оплату праці між ланками 
ОДА-РДА

101
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07378/08-51 Лист1/06-3-3505
Про вивчення стану мережі ЦНАП РДА

102
27.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

07379/08-51 Лист1/06-3-3504
Про впровадження комплексної послуги 
"єМалятко" у ЦНАП РДА

103
27.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07367/08-43 Лист01-1700/43-1
Про нагородження Іванової Л.О.

104
23.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07460/08-22 Лист01-1723/33-1
Про перенесення строків виконання робіт на 
газопроводі на території Бердянської міської ОТГ

105
27.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

07385/08-43 Лист01/03-28/01800
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Зав'яловій С.О.

106
27.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07478/08-43 Лист01/03-27/01805
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник освіти України" Самілу К.М.

107
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07514/08-28 Лист04/03-28/01818
Про роботу Запорізького міського територіального 
центру соціального обслуговування в умовах 
карантину

108
30.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

07353/08-33 Лист04/03-28/01795
Про врегулювання механізмів співпраці закладів 
охорони здоров'я

109
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07523/08-26 Лист08/21-781
Про прискорення будівельних робіт на об'єкті: 
"Реконструкція приймальної камери очисних 
споруд м.Дніпрорудне"

110
27.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Оріхівська міська рада

07561/08-22 Лист03-05/0787
Про перенесення строків виконання робіт з 
реконструкції систем газопостачання

111
27.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

07447/08-29 Лист02-01-17/3096
Про протипожежні заходи в освітніх закладах

112
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

07418/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР Т. КОВИЛІНА
Про погодження пропозицій для фінансування з 
обласного бюджету

113
28.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07531/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ХОХЛОВ Ю.С.
Про фінансування заходів з обласного бюджету

114
30.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

07368/08-54 Лист3018/01-17
Про вжиття заходів реагування щодо ситуації 
навколо КУ "Преславський психоневрологічний 
інтернат" ЗОР

115
27.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07420/08-54 Лист3321/01-11
Про співфінансування ремонту дороги Т-08-19 
Більмак-/М-14/

116
28.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

07492/08-54 Лист3294/01-21
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про недопущення скорочення штату підстанції 
швидкої медичної допомоги Токмацького 
відділення екстренної допомоги

117
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07542/08-54 Лист01-26/0831
Про діяльність КНП "Госпіталь ветеранів війни" 
ЗОР

118
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07463/08-09 Депутатське звернення567
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
29.07.2020

119
29.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

07412/08-22 Лист69003.2-Сл-5355
Про затвердження графіку переведення 
підприємств на резервні види палива

120
15.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07355/08-22 Лист001-064/11490
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

121
23.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07356/08-22 Лист001-064/11622
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

122
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07362/08-22 Лист001-065/11500
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

123
23.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07528/08-22 Лист001-064/11764
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

124
28.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

07529/08-22 Лист001-064/11780
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

125
28.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07534/08-22 Лист001-065/11765
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК" з 
18.08.2020

126
28.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07574/08-21 Лист001-30/11724
Про надання кандидатури до складу комісії зі 
списання нерухомого майна ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

127
27.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07577/08-22 Лист001-064/11825
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

128
29.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07578/08-22 Лист001-064/11893
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

129
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07579/08-22 Лист001-064/11933
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

130
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

07503/08-49 Лист18-99/1
Про відповідь на відзив на позовну заяву

131
20.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

07557/08-20 ЛистСЛ/02-1147
Про проблеми з відшкодуванням ПДВ

132
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07558/08-22 ЛистСЛ/02-1152
Про зустріч з колективом підприємства 
(03-07.08.2020)

133
31.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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"Мотор Січ"

07496/08-43 Лист371/ДпоУП
Про нагородження Березовського М.Н. та 
присвоєння почесного звання Бензі Д.О.

134
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07513/08-22 ЛистВТД-8809
Про запровадження маневрових генеруючих 
потужностей для потреб енергосистеми України

135
30.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07559/08-26 ЛистУГЕ/08-8839
Про інвестиційні програми підприємства

136
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Банки

07357/08-40 Лист107.26-144/4989
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ 
"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

137
22.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

07575/08-48 Лист21-4661
Про проведення комплексу 
організаційно-практичних заходів "Профілактика"

138
28.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Військові частини

07350/08-43 Лист42/23-642
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Шишлакова С.О. (та інші)

139
23.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07419/08-48 Лист3/29/23-2222
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про участь в урочистих заходах з нагоди складання 
присяги 01.08.2020

140
28.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07334/08-40 Лист105/07
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про повернення заяви щодо погодження поділу 
земельної ділянки

141
21.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

07335/08-40 Лист106/07
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою

142
23.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07336/08-40 Лист108/07
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про повернення примірника технічної документації 
із землеустрою

143
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07337/08-40 Лист109/047
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про повернення примірника технічної документації 
із землеустрою

144
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07352/08-50 Лист1717/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про запрошення на підприємство 31.07.2020

145
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07391/08-40 Лист111/07
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою

146
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07392/08-40 Лист112/07
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою

147
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07394/08-43 Лист2004088
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД"
Про нагородження Сарани Д.В. та Бондаря К.М.

148
24.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07409/08-40 Лист2707/1
ТОВ "П'ЯТА СТРАЖА"
Про надання земельної ділянки в оренду

149
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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07481/08-22 Лист1105-336
ПАТ "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"
Про організацію зустрічі

150
28.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07506/08-49 Лист910/1956/18
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про скаргу на постанови державного виконавця

151
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07507/08-49 Лист910/1956/18
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про скаргу на постанови державного виконавця

152
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07508/08-49 Лист910/1956/18
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про скаргу на постанови державного виконавця

153
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07532/08-40 Лист121/07
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про погодження поділу земельної ділянки

154
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07568/08-22 Лист0114
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про арешт рахунків підприємства

155
29.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07365/08-43 Лист30
РАДА ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про нагородження Ревуцького Я.А.

156
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07366/08-34 Лист31
РАДА ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про фінансування Запорізької обласної школи 
вищої спортивної майстерності

157
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07411/08-43 Лист42
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про нагородження Головченка В.М.

158
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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07417/08-37 Лист90
ЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО
Про встановлення меморіалу на честь загиблого 
бійця Пивоварова О.С.

159
28.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07424/08-40 Лист410
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

160
24.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07425/08-40 Лист411
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянок державної 
власності в постійне користування

161
24.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07479/08-34 Листб/н
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА ГО 
"ФЕДЕРАЦІЯ МОТОСПОРТУ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про участь у проведенні Чемпіонату України по 
мотокросу 01-02.08.2020

162
29.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07564/08-34 Лист16
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ
Про проведення змагань вітрильних човнів 
04-06.09.2020

163
29.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07572/08-39 Лист04-20
ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК
Про питання користування водоймою поблизу 
с.Задорожнє Вільнянського р-ну

164
28.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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07382/08-33 Лист14/2020
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про надання інформації щодо функціонування 
госпітального відділення для інвалідів та ветеранів 
війни

165
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07474/08-23 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 
ПАЛАТА"
Про пропозиції за аграрними напрямами

166
27.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07518/08-28 Лист27
ГО "БЕРДЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"
Про розроблення єдиного положення для 
соціального таксі

167
30.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

07387/08-40 Лист564
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН"
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою зі зміною цільового призначення 
земельної ділянки лісогосподарського призначення 

168
27.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07505/08-49 Лист2989
КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про позовну заяву щодо визнання неправомірною 
відмови у засвідченні форс-мажорних обставин

169
28.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07516/08-26 Лист3654
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про зняття арешту з коштів підприємства

170
30.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

07450/08-43 Лист406
ТОВ "КЛІНІКА МОТОР-СІЧ"
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
лікар України" Кравченку С.М.

171
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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07464/08-21 Лист06/1269
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про оренду нежитлового приміщення по вул. 
Сергія Серікова, 28

172
27.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07482/08-20 Лист621
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення додаткових коштів на перезарядку 
апарату "Рокус-М"

173
28.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07497/08-20 Лист01-11/560
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про внесення змін до плану використання

174
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07563/08-20 Лист06/1297
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про дофінансування Центру

175
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

07410/08-43 Лист35-113/1631
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Сердюка С.М. та Пархоменко 
А.В.

176
22.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07446/08-20 Лист152
КЗ "ВЕСЕЛІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1"
Про виділення коштів на придбання обладнання 
для кабінетів природничо-математичного циклу

177
27.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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07459/08-20 Лист141
ВСП "НОГАЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ Д. МОТОРНОГО"
Про надання фінансової допомоги 

178
29.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07576/08-20 Лист88
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ"
Про фінансування незахищених статей

179
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

07426/08-16 Лист43-01/528
(Ю. Костюк) Про надання пропозицій у рамках 
проєкту "Україна - чемпіон!"

180
23.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07433/08-16 Лист22-05/1195-03
(Г. Кільова) Про стан роботи зі зверненнями 
громадян за підсумками І півріччя 2020 року

181
23.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Президент України

07434/08-02 Указ280/2020
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників металургійної та 
гірничодобувної промисловості

182
17.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07435/08-02 Указ292/2020
Про призначення довічних державних стипендій 
учасникам бойових дій у період Другої світової 
війни 1939 - 1945 років

183
24.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07498/08-22 Лист01-27/0592
Про планові відключення від електропостачання 
с.Новопетрівка Осипенківської ОТГ

184
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07566/08-22 Лист01-27/0599
Про залучення співробітників Управління 
Укртрансбезпеки в Запорізькій області на ділянках 
доріг Бердянського району

185
31.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07521/08-42 Лист01-41/0530
Про погодження звільнення Живиці О.В.

186
27.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07522/08-42 Лист01-41/0536
Про погодження звільнення Герон Т.М.

187
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

07570/08-20 Лист01-01-33/357
Про фінансування ремонту дороги Т0805 Веселе до 
- М14

188
29.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07339/08-43 Лист01-33/01-161
Про нагородження Хлистуна Д.П.

189
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

07423/08-43 Лист02-39/0263
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Тимофєєвій С.А.

190
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07519/08-43 Лист02-39/0264
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Малаховій Н.А.

191
27.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07415/08-20 Лист01-24/0469
Про фінансову підтримку на прибудову до 
Банівської школи

192
24.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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07416/08-20 Лист01-24/0470
Про надання субвенції на коригування проектної 
документації

193
24.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

07491/08-42 Лист12-29/0259
Про погодження надбавки за вислугу років 
Шевченко О.В.

194
27.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

07499/08-22 Лист01-19/251
Про ремонт дороги Бердянськ - Осипенко-/М-14/

195
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Вільнянська райрада

07526/08-42 Лист02-41/178
Про підтримку щодо подальшого перебування на 
посаді голови Вільнянської РДА Грянистого В.І.

196
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольска райрада

07338/08-43 Лист277/01-14
Про нагородження Курбака С.І.

197
23.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

07348/08-40 Лист450
ЖОВТНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про вирішення питання оформлення земельних 
ділянок мешканцям сільської ради

198
22.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07364/08-40 Лист706
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про використання земельної ділянки без належного 
оформлення

199
21.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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07389/08-20 Лист533
ФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реконструкцію експлуатаційної свердловини на 
воду в с. Золота Поляна

200
30.06.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07390/08-20 Лист534
ФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на робочі проєкти

201
22.08.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07448/08-22 Лист02-24/1009
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про організацію регулювання дорожнього руху в с. 
Григорівка  та с.Новоолександрівка

202
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07449/08-22 Лист02-24/1008
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про відновлення дорожнього покриття 
с.Григорівка - с.Новоолександрівка та с.Веселянка - 
с.Юліївка

203
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07500/08-22 Лист01-91/604
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про ремонт дороги С081701 Новгород-/Н-08

204
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07502/08-49 Лист640/14510/20
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про заяву щодо зміни предмету позову

205
24.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07562/08-30 Лист241/02-01-22
НОВОДНІПРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до проєкту формування 
територіальних громад Кам'янсько-Дніпровського 
району

206
23.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

07359/08-49 Доповідна запискаб/н
Про залучення спеціалістів юридичного управління 
апарату ОДА до участі в судовому розгляді справи 
за позовом Департаменту ЖКГ

207
27.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07386/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Кармазіної І.С.

208
27.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

07451/08-42 Доповідна запискаб/н
Про розгляд звіту щодо виконання умов та 
показників преміювання директора ДП "Місцеві 
дороги Запорізької області" Геннадія Тімченка за 
підсумками роботи за ІІ квартал 2020 року

209
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07475/08-22 Доповідна запискаб/н
Про здійснення моніторингу господарської 
діяльності, пов'язаної з користуванням надрами на 
території Запорізької області

210
29.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

07569/08-43 Лист5301-2386/5305
Про нагородження Русова С.А. (та інші)

211
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

07525/08-28 Лист0800-0604-6/354
КОМУНАРСЬКИЙ ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ГРОМАДЯН М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про перевірку первинних документів по 
застрахованим особам

212
23.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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07511/08-49 Ухвала908/1107/20
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Барт-Будсервіс"

213
27.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07567/08-49 Ухвала908/2630/13
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Ріск"

214
27.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

07517/08-39 Лист2-2-6/2674-20
Про результати рибоохоронних заходів у липні 
2020 року

215
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07384/08-46 Лист6762/74-2020
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо договорів оренди 
земельних ділянок з Чобля М.М. та Чобля М.Д.

216
22.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07524/08-46 Лист4249/72/01-2020
НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо необхідності 
отримання гр. Антоньом Д.В. акту обстеження 
діяльності, пов'язаної з металобрухтом

217
14.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07546/08-40 Лист63/19/03-347
ВІДДІЛ УРЯДОВОГО ФЕЛЬД'ЄГЕРСЬКОГО 
ЗВ'ЯЗКУ В М.ЗАПОРІЖЖІ
Про відновлення меж земельної ділянки

218
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Прокуратура

07388/08-46 Лист37/4-10230вих-2
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання фахівця з Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації для проведення перевірки 
дотримання законодавства щодо організації 
освітнього процесу у Комишуваській школі 
соціальної реабілітації

219
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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07504/08-49 Лист37-10345вих-20
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про відповідь на відзив по справі ДП "Бердянське 
лісове господарство"

220
28.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07477/08-49 Лист05/4-1789-19
Про заяву щодо виправлення помилки у 
виконавчому документі

221
27.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07573/08-46 Лист05/1-1101вих-20
Про надання інформації щодо сплати земельного 
податку ТОВ "Соціальні ініціативи Запоріжжя"

222
29.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07493/08-40 Лист19/1521
Про дозвіл на розроблення проєкту землеустрою 
щодо відведення в постійне користування 
земельних ділянок

223
27.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07494/08-40 Лист19/1520
Про дозвіл на розроблення проєкту землеустрою 
шодо відведення в постійне користування 
земельних ділянок

224
27.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07495/08-40 Лист19/1524
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

225
27.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

07458/08-37 Лист2320-466/2320.1
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР
Про надання інформації щодо Губіна О.Б.

226
25.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

07383/08-46 Лист12961/41/32/01-2
Про надання засобів індивідуального захисту 

227
27.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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07452/08-46 Лист12996/41/32/03-2
Про рекламні засоби поза межами населених 
пунктів, які підлягають демонтажу

228
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07552/08-46 Лист12995/41/32/03-2
Про рекламні засоби поза межами населених 
пунктів, які підлягають демонтажу

229
27.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

07360/08-20 Лист04-08-04-15/288
Про результати перевірки в КЗ "Запорізька обласна 
філармонія" ЗОР

230
24.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07445/08-20 Лист04-08-06-15/293
Про надання інформації щодо коштів ДФРР

231
28.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07527/08-43 Лист04-08-09-15/289
Про нагородження Борисенка І.В. та Швайковської 
А.О.

232
24.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07427/08-08 Постанова137
Про форми подань щодо кандидатур до складу 
виборчих комісій, які здійснюють підготовку та 
проведення місцевих виборів

233
24.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07428/08-08 Постанова138
Про форми подань про заміну членів виборчих 
комісій, які здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

234
24.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07429/08-08 Постанова140
Про внесення змін до Порядку проведення 
жеребкування щодо включення кандидатур до 
складу обласних, районних, міських, районних у 
містах (у містах з районним поділом), селищних та 
сільських виборчих комісій

235
24.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07430/08-08 Постанова141
Про внесення змін до Порядку проведення 
жеребкування щодо включення кандидатур до 
складу дільничних виборчих комісій з місцевих 
виборів

236
24.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07431/08-08 Постанова142
Про форми посвідчень суб'єктів та інших учасників 
виборчого процесу з виборів депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
районних, міських, районних у містах, сільських, 
селищних рад, сільських, селищних, міських голів

237
24.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07432/08-08 Постанова145
Про внесення змін до деяких постанов Центральної 
виборчої комісії

238
24.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07543/08-08 Постанова147
Про форми виборчих списків кандидатів у депутати 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласної, районної, районної в місті, а також 
міської, сільської, селищної ради (територіальних 
громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) та 
переліку кандидатів у депутати сільської, селищної, 
міської ради (територіальних громад з кількістю 
виборців до 10 тисяч), висунутих місцевою 
організацією політичної партії

239
28.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07544/08-08 Постанова149
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 122

240
28.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07545/08-08 Постанова150
Про внесення змін до постанов Центральної 
виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 115 та 
від 8 липня 2020 року № 134

241
28.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

07372/08-49 Лист908/2155/18, 12-
Про копію ухвали суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

242
17.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07373/08-49 Лист9080/2155/18,12-
Про копію ухвали суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

243
17.07.2020від

№
від 27.07.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07538/08-29 Лист16-11115/94
Про погодження проєкту розпорядження КМУ  
"Про затвердження Плану комплектування 
Інституту державного  управління та наукових 
досліджень з цивільного захисту слухачами із числа 
керівного складу та фахівців, діяльність яких 
пов"язана з організацією і здійсненням заходів з 
питань цивільного захисту, на 2021 рік"

244
30.07.2020від

№
від 31.07.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

07404/08-40 Лист13-28-0.13-7241/
Про передачу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної 
власності у комунальну власність

245
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

07403/08-42 Лист72/07.01/22-20
Про надання інформації щодо керівника служби 
управління персоналом, члена Ради управління 
людськими ресурсами державної служби

246
27.07.2020від

№
від 28.07.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України
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07473/08-21 Лист10-19-15057
Про надання пропозицій щодо включення об`єктів 
права державної власності до переліку об`єктів, що 
підлягають приватизації

247
29.07.2020від

№
від 29.07.2020
№ паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

07487/08-32 Лист01/01-22/872
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо проведення 
моніторингових досліджень якості освіти

248
29.07.2020від

№
від 30.07.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

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