
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 03.08.20 по 07.08.20

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
Заступники голови ОДА

07702/08-43 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування) (Управління молоді)
Про нагородження директора дитячо-юнацької 
спортивної школи інвалідів "Інваспорт" 
Перепльотчикова Д.О.

1
05.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07703/08-43 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування) (Управління молоді)
Про нагородження першого заступника голови 
Запорізької обласної федерації футболу Ніколаєнко 
В.П.

2
05.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07713/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО (стажування) (Департамент 
промисловості)
Про перерозподіл фінансування на виконання 
Заходу "Поточний ремонт (в тому числі 
проєктно-вишукувальні роботи (коригування, 
експертиза)) доріг...

3
05.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

07643/08-20 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент соціального захисту)
Про збільшення обсягу асигнувань на здійснення 
протипожежних заходів в інтернатних установах, 
підпорядкованих Департаменту соціального 
захисту населення ЗОДА

4
04.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України



№
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

07661/08-09 Депутатське звернення72
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про фінансування будівництва нового корпусу 
КНП "Запорізький регіональний протипухлинний 
центр" ЗОР

5
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

07602/08-48 Лист3558
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про робочий візит 06.08.2020

6
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

07735/08-37 Лист108/05
ГО "УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ 
ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ"
Про збереження традиційного середовища та 
протидію хаотичній забудові

7
04.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07598/08-39 Лист3/31
ТОВ "ЕКОЛОГІЧНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ"
Про впровадження пілотного проєкту щодо 
утилізації відходів колишнього Запорізького 
гідролізно-дріжджового заводу

8
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07599/08-41 Лист2/31
ГС "ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОЇ 
ДРУЖБИ"
Про співпрацю в напрямку Нового Шовкового 
шляху

9
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07633/08-35 Лист107
БО "ПОЗИТИВНІ ЖІНКИ"
Про надання переліку кризових центрів для жінок

10
26.06.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07668/08-39 Лист64/0720
ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОМЕКОЛОГІЇ"
Про реагування мешканців району щодо наміру 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин

11
30.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07669/08-40 Лист01/27417
ДП "НЕК УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

12
30.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07670/08-40 Лист01/27416
ДП "НЕК УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

13
30.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07675/08-48 Лист22/3777
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про обслуговування дорожніх знаків

14
23.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07682/08-51 Лист394
ДП "ІНФОТЕХ"
Про виготовлення копій Порядку-939

15
28.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

07734/08-46 Лист12653/200/03/20
ВІННИЦЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Захарова Д.Л. (та 
інші)

16
04.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07736/08-44 Лист170
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ 
УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про забезпечення трудових прав та 
соціально-економічних інтересів працівників, у 
яких є загрози втрати робочих місць

17
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Суди

07612/08-49 Лист808/1509/16
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду 24.09.2020

18
29.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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07613/08-49 Лист280/6524/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду 24.09.2020

19
29.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07614/08-49 Постанова280/388/19
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про позов ДП "НАЕК "Енергоатом"

20
28.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07616/08-49 Ухвала908/1630/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до СФГ "Клиновий"

21
30.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07617/08-49 Ухвала910/10535/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про позов ТОВ "Торгівельна компанія 
"Донрибкомбінат"

22
24.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07712/08-49 Ухвала908/3361/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Токмацький 
гранітний кар'єр"

23
29.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07770/08-49 Лист640/14510/20
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
Про виклик до суду на 01.09.2020

24
07.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07585/08-04 Протокол32607/0/1-20
Про транскордонне та регіональне співробітництво 
з ЄС

25
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07587/08-17 Лист26468/0/2-20
(О. Ярема) Про необхідність дотримання вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 15 
березня 2002 р. № 337 під час здійснення 
відряджень в межах України

26
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07588/08-17 Лист26465/0/2-20
(О. Ярема) Про міжвідомчий обмін службовою 
кореспонденцією

27
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07589/08-06 Доручення31989/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати робочої поїздки до 
Чернівецької та Волинської областей 8-9 липня 
2020 року

28
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07590/08-06 Доручення32635/0/1-20
(М. Федоров) Про надання інформації щодо роботи 
центрів надання адміністративних послуг

29
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

07594/08-17 Лист26545/0/2-20
(О. Ярема) Про зняття з контролю документів

30
01.08.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07595/08-17 Лист26544/0/2-20
(О. Ярема) Про стан виконання пункту 5 резолюції 
Прем’єр-міністра України від 30 березня 2020 р. № 
13383/1/1-20

31
01.08.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07605/08-17 Лист26573/0/2-20
(П. Полянський) Про виконання заходів, 
спрямованих на отримання у користування ЗСУ 
нерухомого та іншого майна

32
03.08.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07606/08-17 Лист26584/0/2-20
(В. Поліщук) Про звернення ПАТ "Пологівський 
ОЕЗ" щодо ситуації, яка склалася під час 
розвантаження вантажу в морському порту міста 
Бердянська

33
03.08.2020від

№
від 03.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07636/08-06 Доручення32391/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ШТЕПА С.С.
Про руйнацію житлового будинку-пам'ятки 
архітектури по пр. Соборному, 234 в м. Запоріжжі

34
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07646/08-04 Протокол32977/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради від 30.07.2020 щодо підготовки 
до нового навчального року та забезпечення 
управлінських процесів на субрегіональному рівні у 
зв'язку з утворенням і ліквідацією районів під час 
реформи з децентралізації

35
04.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

07648/08-03 Постанова672
Деякі питання професійного розвитку педагогічних 
працівників 

36
29.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

07649/08-17 Лист26678/0/2-20
(П. Полянський) Про заходи до завершення 
формування майстер-планів та їх затвердження 
госпітальними радами

37
04.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07685/08-03 Постанова673
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

38
29.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07711/08-17 Лист26831/0/2-20
(П. Полянський) Про підвищення ефективності 
військово-патріотичного виховання дітей і молоді 
та вдосконалення системи початкової допризовної 
підготовки

39
04.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07717/08-06 Доручення32815/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу засідання 
Комісії ТЕБ та НС від 31.07.2020 щодо 
встановлення рівнів епідемічної небезпеки 
поширення COVID-19

40
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07718/08-06 Доручення32524/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867

41
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07719/08-06 Доручення30770/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про використання картографічних 
сервісів

42
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07720/08-06 Доручення33151/1/1-20
(О. Резніков) Про використання залишку коштів 
дорожнього фонду

43
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07721/08-17 Лист26993/0/2-20
(О. Ярема) НОВОДНІПРОВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО 
РАЙОНУ
Про об'єднання територіальних громад

44
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07745/08-06 Доручення31989/14/1-20
Про забезпечення закладів дошкільної та загальної 
середньої освіти меблями, що виробляються 
вітчизняними суб’єктами господарювання

45
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

07752/08-17 Лист27142/0/2-20
(В. Поліщук) Про надсилання копії реєстраційної 
картки проекту МТД 4479

46
06.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07768/08-17 Лист27208/0/2-20
(О. Ярема) Про проведення селекторної наради з 
питань запровадження протиепідемічних заходів 
07.08.2020 об 11-00

47
06.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07769/08-03 Розпорядження965-р
Про заходи з відзначення у 2020 році Дня пам’яті 
захисників України, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України

48
05.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07771/08-06 Доручення33547/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення позапланових 
заходів державного нагляду за додержанням вимог 
законодавства у сфері охорони праці через 
надзвичайну ситуацію у м. Бейруті

49
06.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07772/08-03 Розпорядження966-р
Про розподіл субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
підтримки територій, що зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 
України, у 2020 році

50
05.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07773/08-03 Постанова676
Про внесення зміни до пункту 5 постанови 
Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 
237

51
05.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07774/08-03 Постанова680
Про внесення зміни до пункту 17 Типового 
положення про молодіжний центр

52
05.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07783/08-06 Доручення32925/1/1-20
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації м. Києва 04.08.2020

53
07.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07784/08-06 Доручення33255/1/1-20
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації м. Києва 05.08.2020

54
07.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07785/08-06 Доручення33403/1/1-20
(М. Федоров) Про компенсацію витрат на 
будівництво об'єктів газопостачання замовникам 
споруджених газопроводів

55
07.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07786/08-06 Доручення26761/7/1-20
(М. Федоров) Про питання експорту товарів, що 
необхідні для запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19

56
07.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

8



№
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

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

07673/08-22 ЛистЦ-3/4-80/2245-2
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про відновлення курсування поїзда Запоріжжя - 
Одеса

57
23.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07761/08-22 ЛистЦЕ-7/2078
ДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення відкритого обговорення проєкту 
Інвестиційної програми з розподілу електричної 
енергії АТ "Укрзалізниця" на 2021 рік 19.08.2020

58
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

07776/08-28 Лист22/5.1-2508-20
Про реалізацію пілотного проєкту щодо 
моніторингу місць компактного проживання для 
внутрішньо переміщених осіб

59
06.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

07692/08-41 Лист211/16-619-759
Про стан опрацювання міжрегіональних 
документів

60
05.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

07597/08-22 Лист2512/25/14-20
Про інформування щодо стану реалізації проєктів 
Великого будівництва

61
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

07706/08-37 Лист9578/10.4
Про підтримку комунікативної платформи 
"Багатонаціональна сім'я Запорізького краю"

62
05.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

9



№
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

07724/08-37 Лист9560/6.3
Про надання роз’яснення законодавства України у 
сфері охорони культурної спадщини

63
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07797/08-43 Лист9493/25.1
Про присвоєння почесного звання Лютинській В.Л.

64
04.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07798/08-43 Лист9500/25.1
Про присвоєння почесного звання Петренко Н.В.

65
04.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07799/08-43 Лист9504/25.1
Про присвоєння почесного звання Алексєєвій О.І.

66
04.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

07751/08-34 Лист2628/3.3
Про святкування Міжнародного дня молоді

67
06.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07787/08-34 Лист2648/5.2
Про роз'яснення щодо проведення занять 
(тренувань) на спортивних спорудах закладів освіти

68
07.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

07593/08-48 Лист220/4578
Про запобігання виникнення надзвичайних 
ситуацій на території розформованої 275 
артилерійської бази ракет та боєприпасів

69
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07763/08-32 Лист1/9-424
Про забезпечення навчального процесу 
навчально-методичними матеріалами

70
06.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

07795/08-32 Лист1/11-5265
Про створення центру професійної досконалості

71
06.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07592/08-33 Лист26-04/22133/2-2
Про постанови головного державного санітарного 
лікаря України від 30.07.2020 № 42 та № 43

72
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07607/08-33 Лист10.3-12/22239/2-
Про уточнення наявної кількості устаткування 

73
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07637/08-33 Лист25-04/22225/2-2
Про приведення матеріально-технічного стану 
структурних одиниць системи ЕМД

74
31.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07691/08-33 Лист26-04/22529/2-2
Про затвердження регіональних комплексних 
планів з готовності та реагування системи охорони 
здоров’я на сезон захворюваності на грип та ГРВІ 
2020-2021року

75
04.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07788/08-33 Лист26-04/22871/2-2
Про виконання постанови головного державного 
санітарного лікаря України від 04.08.2020 № 44

76
06.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07789/08-33 Лист26-04/22868/2-2
Про виконання постанови головного державного 
санітарного лікаря України від 04.08.2020 № 45 

77
06.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07790/08-33 Лист26-04/22869/2-2
Про виконання постанови головного державного 
санітарного лікаря України від 04.08.2020 № 46 

78
06.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07791/08-33 Лист26-04/22870/2-2
Про виконання постанови головного державного 
санітарного лікаря України від 04.08.2020 № 47

79
06.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

07581/08-42 Лист7/13.3/13240-20
Про проведення наради стосовно реорганізації РДА 
04.08.2020 о 10-00

80
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07582/08-27 Лист7/30/13225-20
Про проведення наради стосовно роботи УОМА у 
системі "Єдина державна електронна система у 
сфері будівництва" 04.08.2020 о 14-00

81
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07584/08-19 Лист7/36.5.1/13202-2
Про направлення протокольного доручення за 
результатами селекторної онлайн-наради з 
представниками обласних державних адміністрацій

82
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07586/08-41 Лист7/36/13203-20
Про надання інформації щодо оголошення 
конкурсу партнерських соціально-економічних 
проєктів, що реалізуються за Програмою розвитку 
ООН

83
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07596/08-26 Лист7/29.1/13219-20
Про автоматизацію баз даних енергетичних та 
експлуатаційних характеристик будівель 
облдержадміністрацій

84
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07604/08-41 Лист7/12/13250-20
Про участь у другому засіданні української частини 
Організаційного комітету з підготовки Третього 
форуму регіонів України та Білорусі 06.08.2020

85
03.08.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07622/08-26 Лист270/7
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНРЕГІОНІ
Про проведення Всеукраїснького онлайн-марафону 
"ЖКГ-2020" 14-18.09.2020

86
03.08.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07690/08-26 Лист7/32/13349-20
Про надання інформації щодо проблемних питань 
підготовки до опалювального сезону 2020/21 року, 
які потребують
вирішення за участі центральних органів 
виконавчої влади

87
04.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12
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07693/08-25 Лист7/30/13383-20
Про надання переліку проблемних об'єктів 
житлового будівництва

88
04.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07704/08-48 Лист7/34.1/13396-20
Про надання інформації щодо переліку міст з 
районним поділом

89
05.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07716/08-42 Лист7/13.3/13457-20
Про надання інформації щодо реорганізації 
районних державних адміністрацій

90
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07726/08-26 Лист7/10.2/13452-20
Про аналіз ситуації та визначення потреби у 
фінансуванні заходів зі становлення вузлів 
комерційного обліку теплової енергії та гарячої 
води

91
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07746/08-33 Лист7/19.2/13335-20
Про направлення для використання в роботі витягу 
з наказу Мінрегіону від 27.07.2020 № 170

92
04.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07747/08-25 Лист7/19.4/13334-20
Про надання інформації в рамках програми 
"Велике будівництво"

93
04.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

07638/08-31 Лист4412-07/47906-0
Про надання інформації щодо суб’єктів 
господарювання

94
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

07689/08-23 Лист2811-06/48257-0
Про запрошення на нараду "Розвиток зрошення в 
Україні" 10.08.2020 о 12-00

95
04.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07725/08-23 Лист2911-06/48549-0
Про надання інформації щодо реалізації обласних 
програм підтримки АПК у І півріччі 2020 року

96
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів
13
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07723/08-28 Лист6529/02/09.2-20
Про перерахунок грошової компенсації за належні 
для отримання жилі приміщення для деяких 
категорій осіб

97
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07753/08-28 Лист6571/05/108.4-20
Про сприяння у влаштуванні в будинок-інтернат 
Жученка В.Г.

98
06.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

07650/08-51 Лист1/06-3-3640
Про форми для заповнення інформації, визначеної 
дорученням Віце-прем’єр-міністра України М. 
Федорова від 31 липня 2020 року № 32635/0/1-20

99
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

07653/08-51 Лист1/06-3-3641
Про забезпечення належного режиму роботи 
ЦНАПів

100
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

07722/08-22 Лист1/06-4-3692
Про сприяння у вирішенні проблем мобільних 
операторів

101
06.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

07758/08-28 Лист01-15/1688
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ ПО ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНУ
Про повернення помилково перерахованих коштів

102
04.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07778/08-29 Лист08591/03-26/01
Про недопущення виникнення надзвичайної 
ситуації в разі не завершення ТОВ "ЗТМК" 
технологічного циклу

103
06.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

14
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07658/08-20 Лист02-35/435-3
Про гарантійний лист щодо співфінансування 
проєкту

104
04.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07663/08-43 Лист3009/02-68-2
Про нагородження Дінабурського С.Г.

105
30.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07664/08-43 Лист3026/02-68-2
Про присвоєння Почесного звання Сидорчуку І.Я.

106
30.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07665/08-43 Лист3010/02-68-2
Про нагородження Сидорчука С.Я.

107
30.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07666/08-43 Лист3051/02-68-2
Про нагородження Новіцького В.М.

108
30.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

07729/08-09 Депутатське звернення21
Про виділення коштів КП "Облводоканал" ЗОР для 
погашення заборгованості із заробітної плати 
працівникам Таврійського експлуатаційного цеху 
водопостачання та водовідведення

109
23.07.2020від

№
від 06.08.2020
№ 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

07700/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування пропозицій

110
05.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07727/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування пропозицій

111
06.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15
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07728/08-09 Депутатське звернення297/20
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про надання інформації щодо вжитих заходів з 
питань отримання гуманітарного вантажу з КНР

112
06.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07749/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР БОДАСЮК О.Ю., ДОР БАБАНІН О.О.
Про розгляд звернень підприємств з питань 
землекористування

113
06.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Обласна рада

07628/08-54 Лист19-Ко-169-2,325
Про заборгованість із виплати заробітної плати 
працівникам експлуатаційних цехів КП 
"Облводоканал" ЗОР

114
31.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07647/08-54 Лист3510/01-15
Про направлення матеріалів щодо надання 
мисливських угідь у користування ТОВ "Мотор-Січ 
Руна"

115
04.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07671/08-54 Лист3369/01-11
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт дороги Т-08-19, 
Більмак-/М-14/ у межах Бердянського району

116
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07672/08-54 Лист3402/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО"
Про виділення коштів на оплату праці

117
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07695/08-54 Лист01-26/0839
Про участь у роботі пленарного засідання тридцять 
восьмої позачергової сесії облради 06.08.2020 об 
11-00

118
05.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07705/08-54 Розпорядження30-р
Про скликання тридцять восьмої позачергової сесії 
облради сьомого скликання 06.08.2020 об 11-00

119
04.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

16
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07756/08-54 Лист3295/01-11
Про несвоєчасну виплату заробітної плати 
працівникам Василівського ЕЦВВ КП 
"Облводоканал" ЗОР

120
30.07.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07757/08-09 Депутатське звернення568
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
06.08.2020

121
06.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

07667/08-22 Лист001-064/12053
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

122
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07740/08-22 Лист001-064/12127
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

123
04.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07741/08-22 Лист001-064/12172
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

124
04.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

07627/08-40 Лист11/2035007
Про направлення відповіді щодо надання дозволу 
на розробку проєкту землеустрою

125
29.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Мотор Січ"

07708/08-43 Лист371/ДпоУП
Про нагородження Сотнікова Є.Г. та присвоєння 
почесного звання Чигирьову Д.В.

126
29.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

07765/08-44 Лист58
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКА 
ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ 
УКРАЇНИ
Про надання інформації з питань реорганізації 
місцевих державних адміністрацій

127
06.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

07626/08-20 Лист21.1/2716
Про утримання пересувної лабораторії моніторингу 
довкілля

128
31.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

07780/08-22 ЛистДН-3-02-44/293
Про протидію злочинності на об'єктах 
інфраструктури залізничного транспорту

129
30.07.2020від

№
від 07.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07610/08-48 Лист73
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про погашення заборгованості за будівництво 
фортифікаційних споруд

130
03.08.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07620/08-23 Лист276/146/2-20
ФІЛІЯ "ТЕРНІВСЬКА" ТОВ СП "НІБУЛОН"
Про процедуру підписання договорів поставки 
товару

131
03.08.2020від

№
від 03.08.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07625/08-40 Листб/н
ТОВ "НЕПТУН"
Про припинення дії договору оренди земельної 
ділянки з водним об'єктом

132
04.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07632/08-22 Лист68
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про додаткову угоду №3 до договору від 
14.09.2018 № 28/14

133
24.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07641/08-25 Лист18
ТОВ "ПІВДЕНЬ-БУД"
Про розрахунок за будівництво об'єкта в с.Вільне...

134
31.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07642/08-25 Лист19
ТОВ "ПІВДЕНЬ-БУД"
Про розрахунок за будівництво об'єкта в с.Чкалово

135
31.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07676/08-22 Лист4566
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про ситуацію з розрахунками за електроенергію 
бюджетних установ

136
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07737/08-21 Лист3007-01-02-01/2
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
"АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про кримінальне провадження за фактом 
розкрадання котельні по вул.Ушакова в 
м.Мелітополь

137
30.07.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07762/08-43 Лист801
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про нагородження Рудаченко В.В. та Тарарієвої 
С.В.

138
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07600/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про проведення Біблійних читань 06.08.2020

139
03.08.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07601/08-35 Лист11
ГО "РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ"
Про продовження терміну проведення відпочинку 
та оздоровлення дітей

140
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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07603/08-40 Лист972/11-01-03/Ви
АДМІНІСТРАЦІЯ БЕРДЯНСЬКОГО 
МОРСЬКОГО ПОРТУ
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки за адресою: м. 
Бердянськ, вул. Горького

141
24.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07694/08-28 Лист08/01/84
ФІЛІЯ "КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ 
ГОСПОДАРСТВ "КУРОРТ"
Про виплату заборгованості із заробітної плати

142
04.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07714/08-20 Лист06/1309
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про затвердження кошторису

143
30.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07759/08-33 Листб/н
ЧЛЕНИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 
ПРОТИДІЇ СОЦІАЛЬНИМ ХВОРОБАМ
Про затвердження нового складу ради

144
06.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

07730/08-20 Лист02/1297
Про виділення коштів на заміну аварійних ділянок 
магістрального водогону на с.Степанівку Першу

145
03.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07731/08-20 Лист02/1314
Про фінансування розробки ПКД та виконання 
робіт на аварійних ділянках

146
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07732/08-20 Лист02/1315
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
трубопроводів Степногірської ГКНС

147
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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07619/08-45 Листб/н
ВГО "ГРОМАДЯНСЬКА МЕРЕЖА ОПОРА"
Про надання пропозицій щодо моніторингу 
виборчих дільниць Запорізької області

148
03.08.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07662/08-33 Листб/н
ГО "ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЮА"
Про скаргу на керівництво КУ "Запорізька обласна 
клінічна лікарня" ЗОР

149
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07674/08-44 Лист21
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про вшанування пам'яті полеглих Захисників 
України 29.08.2020

150
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07679/08-26 Листб/н
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПОЖИВАЧІВ 
ВОДОГАЗО ТА ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
"ФІЛЬТРОВА"
Про видачу ліцензії на централізоване 
водопостачання

151
04.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07710/08-43 Лист22
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про нагородження Говорухи М.С.

152
03.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07743/08-44 Лист020
ГО "УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "ЩИТ"
Про вирішення питання закриття госпітального 
відділення у КНП "Запорізька обласна клінічна 
лікарня" ЗОР

153
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07744/08-44 Лист022
ГО "УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "ЩИТ"
Про відновлення функціонування клінічного 
санаторію "Великий Луг"

154
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Підприємства комунальної служби
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07634/08-22 Лист49
КП "КОМПОС" БМР
Про надання роз'яснень щодо погодження норм 
питомих витрат ПЕР

155
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

07611/08-49 Лист3267/20-Вих321/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про надання копії листа на звернення Школового 
В.О.

156
28.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

07733/08-43 Лист78/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ В.Г. МАГАРА" ЗОР
Про нагородження Захарова Д.В. (та інші)

157
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07754/08-43 Лист01/118
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про нагородження Ігнатенко О.А.

158
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

07644/08-20 Лист621
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення додаткових коштів на перезарядку 
гамма-терапевтичного апарату "Рокус-М"

159
28.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07760/08-43 Лист53
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МЕДИЧНА АСОЦІАЦІЯ 
ЛІКАРІВ ОРГАНІЗАТОРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про присвоєння Почесного звання Шинкаренку 
В.Л.

160
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07781/08-33 Лист01/2706
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про створення навчально-методичного центру з 
ендоскопії та гастроентерології

161
05.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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Учбові заклади

07631/08-42 Лист35-01/1674
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про надання облікової картки форми 6 Гугніна Е.А.

162
29.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07782/08-43 Лист01-15/432
КЗ "ТЕРПІННІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ"
Про надання копії розпорядження від 03.09.2012 № 
168-к

163
05.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Дніпропетровська ОДА

07777/08-22 Лист06-3484/1/2-20
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про відсутність зупинки електрички на станції 
Таврійськ Вантажний в м.Василівка

164
03.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька ОДА

07793/08-49 Лист280/2404/20
Про заяву щодо участі у судовому засіданні в 
режимі відеоконференції по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

165
05.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

07639/08-16 Лист09-07/9
(О. Ярема) Про проведення селекторної наради 
09.08.2020 о 9-00 з питань реалізації Національної 
програми "Велике  будівництво"

166
04.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07651/08-16 Лист41-01/98
(К. Тимошенко) Про проведення наради 
Директорату з питань інформаційної політики 
07.08.2020 (м.Київ)

167
30.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07683/08-16 Лист43-01/531
(Ю. Костюк) Про створення кінокомісій

168
29.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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07696/08-16 Лист41-01/100
(К. Тимошенко) Про вжиття заходів з метою 
своєчасного виконання робіт з реконструкції 
відділень закладів охорони здоров'я та 
облаштування КПП

169
31.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07796/08-16 Лист09-07/10
Про проведення селекторної наради з питань 
цифрової трансформації 10.08.2020 о 14-00

170
07.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Президент України

07686/08-02 Розпорядження418/2020-рп
Про звільнення Л.Гришаєвої з посади голови 
Гуляйпільської районної державної адміністрації 
Запорізької області

171
30.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07687/08-02 Розпорядження423/2020-рп
Про звільнення Р.Полієктова з посади голови 
Запорізької районної державної адміністрації 
Запорізької області

172
30.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07688/08-02 Розпорядження417/2020-рп
Про звільнення В.Грянистого з посади голови 
Вільнянської районної державної адміністрації 
Запорізької області

173
30.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

07684/08-16 Лист15/3-07/1335
Про звернення гр. Балагури Л. щодо захисту прав 
та інтересів дітей громадянки Тюринової-Щербини 
М.В.

174
31.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

07591/08-40 Лист01-40/0542
Про розмір орендної плати

175
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація
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07659/08-43 Лист01-34/0145
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Ряховській Н.П.

176
17.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07699/08-20 Лист01-27/0416
Про надання рішення районної ради від 30.07.2020 
№2 "Про внесення змін і доповнень до рішення 
районної ради від 24.12.2019 №2 "Про районний 
бюджет на 2020 рік" зі змінами та доповненнями

177
04.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

07660/08-43 Лист01-01-18/0389
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Котелевській Н.Г.

178
31.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07624/08-20 Лист01-50/349
Про придбання учнівських комплектів для КУ 
"Пологівський заклад загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів № 5"

179
30.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

07709/08-43 Лист01-06/376
Про нагородження Тиховода А.М.

180
29.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Михайлівська райрада

07742/08-39 Лист01-24/103
Про відміну рішення Запорізької обласної ради від 
12.12.2019 № 46

181
23.07.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Приморська райрада

07645/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР СТАРУН С.М.
Про використання водного потоку річки 
"Обіточна"

182
04.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Сільські та селищні ради
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07739/08-22 Лист03.1-12/1847
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про відновлення автобусного маршруту 
"Мелітополь (АЗС-2) - Весняне, через Петрівку"

183
29.07.2020від

№
від 06.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07755/08-20 Лист658
ФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
робочі проєкти

184
05.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07766/08-22 Лист01-13/449
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про регулювання проїзду транспорту від 
сел.Балабине до розвилки

185
06.07.2020від

№
від 06.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07767/08-22 Лист01-13/450
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про узгодження тимчасової схеми проїзду 
транспорту

186
06.07.2020від

№
від 06.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07779/08-34 Лист02-40-18/0663
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про участь в урочистому відкритті спортивного 
майданчика в смт Більмак 12.09.2020

187
05.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

07792/08-20 Лист06.2-09-07/6151
Про стан використання субвенцій

188
07.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області
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07629/08-21 Лист5301-2306/5302
Про надання переліку юридичних осіб державної 
форми власності

189
24.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

07677/08-40 Лист13-8-0.41-3544/2
Про надання інформації щодо дотримання 
земельного законодавства

190
04.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

07738/08-23 ЛистВих-08-13-11/48
Про нормативно-правове регулювання проведення 
конкурсу щодо присвоєння ідентифікаційних 
номерів сільгосптехніки

191
31.07.2020від

№
від 06.08.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07609/08-46 Лист7698/6-2020
Про надання інформації щодо прийняття в 
комунальну власність меліоративних систем 
Новгородківської сільської ради Мелітопольського 
району

192
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07630/08-46 Лист946/04/08-2020
Про моніторинг розташування дорожніх знаків, які 
обмежують рух великовагових транспортних 
засобів

193
27.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

07715/08-18 Лист0800-12-6/37676
Про проведення "гарячої лінії" в КУ "Запорізький 
обласний контактний центр" ЗОР 12.08.2020

194
04.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07618/08-48 Лист1519
Про надання фінансової допомоги

195
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

07748/08-39 Лист89-Р
Про засідання робочої групи Екологічної ради при 
ЗОСППР "Потенціал" 10.08.2020

196
06.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07615/08-49 Лист13280/18.7-42в1
К.-ДНІАПРВСЬКИЙ РВ ДВС
Про направлення постанови щодо накладення 
штрафу на ТОВ "Запорізький рибкомбінат"

197
30.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07621/08-46 Лист1678/43/27/2/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про погашення заборгованості ТОВ "ЗТМК" за 
послуги з охорони

198
03.08.2020від

№
від 03.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07698/08-49 Лист8926/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про відзив на апеляційну скаргу Мохнатка С.О.

199
31.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07701/08-22 Лист01-1/28010
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НАК "УКРЕНЕРГО"
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та електричної потужності на вересень 2020 
року

200
05.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

07678/08-46 Лист08-64/3830
Про стан державної реєстрації 
нормативно-правових актів у Запорізькій області за 
І півріччя 2020 року

201
30.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07640/08-46 Лист36/2-6959вих-20
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації додо відведення земельних 
ділянок громадянам для ведення індивідуального 
садівництва з земель запасу

202
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07794/08-49 Лист32/3-4719вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про поновлення провадження у справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

203
03.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07608/08-46 Лист05/1-1137вих-20
Про надання інформації щодо програм з питань 
охорони навколишнього природного середовища

204
03.08.2020від

№
від 03.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07623/08-46 Лист16-277вих-20
Про ненадання медичної допомоги Семічу О.А. в 
ДУ "Запорізький слідчий ізолятор"

205
30.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07707/08-46 Лист05/1-1124вих-20
Про надання інформації щодо стягнення штрафних 
санкцій із суб'єктів господарювання 
Департаментом капітального будівництва ЗОДА

206
03.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07764/08-46 Лист05/1-1156вих-20
Про надання інформації щодо виділених коштів на 
запобігання коронавірусу 

207
06.08.2020від

№
від 06.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

07750/08-46 Лист3490/35/107/01-2
Про продовження інформування щодо 
інвестиційних проєктів у сфері ЖКГ

208
14.07.2020від

№
від 06.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

29
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07680/08-08 Постанова154
Про Порядок забезпечення Центральною виборчою 
комісією регіональних органів адміністрування та 
органів ведення Державного реєстру виборців 
обладнанням для функціонування автоматизованої 
інформаційно-телекомунікаційної системи 
"Державний реєстр виборців"

209
30.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07681/08-08 Постанова155
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 120

210
30.07.2020від

№
від 05.08.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

07657/08-38 Лист2745/2/0
Про відкриття читальних залів архівів

211
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна служба автомобільних доріг України

07583/08-22 Лист2349/2/6.1-5
Про надання інформації щодо протяжності доріг 
місцевого значення

212
31.07.2020від

№
від 03.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба статистики України

07635/08-35 Лист05-35/250-20
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Питання збору даних для моніторингу гендерної 
рівності"

213
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07654/08-29 Лист04-11301/292
Про погодження проєкту наказу МВС "Про 
затвердження Порядку розміщення пунктів 
спостережень за забрудненням атмосферного 
повітря в зонах та агломераціях"

214
04.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів
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№
з/п

Джерело  інформації 
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07697/08-33 Лист15.3-6/2/11620
Про розгляд звернення гр. Моргослип Д.О. щодо 
здійснення господарської діяльності ФОП Д'яковим 
Є.Є.

215
04.08.2020від

№
від 05.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

07652/08-22 Лист43-02/18/5-20
Про надання інформації щодо тарифів на теплову 
енергію

216
04.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

07775/08-48 Лист1985/14-05/2-20
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

217
06.08.2020від

№
від 07.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Служба безпеки України

07655/08-46 Лист26/2-4588
Про методичні рекомендації з питань залучення 
органів СБУ до проведення спеціальної перевірки, 
передбаченої законодавством про запобігання 
корупції

218
28.07.2020від

№
від 04.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

07656/08-37 Лист2077/4.2-06-20
Про відкриття виставки "Тріумф Людини. 
Мешканці України, які перемогли ГУЛАГ"

219
03.08.2020від

№
від 04.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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