
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 10.08.20 по 14.08.20

Ф21-КА

№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

08060/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО (Департамент промисловості)
Про необхідність виділення із резервного фонду 
обласного бюджету коштів для придбання та 
доставки на ЗДП "Кремнійполімер" їдкого натру, 
необхідного для утилізації наявного на 
підприємстві хлору

1
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

07823/08-43 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ
Про оголошення Подяки голови 
облдержадміністрації Радецькій І.О.

2
10.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07924/08-01 Закон України775-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
нотаріат" щодо усунення законодавчих колізій та 
прогалин

3
14.07.2020від

№
від 12.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07925/08-01 Закон України785-ІХ
Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про 
забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування" щодо 
посилення соціального захисту учнів, студентів 
(курсантів) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та деяких інших осіб

4
14.07.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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07926/08-01 Закон України786-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо функціонування електронного кабінету та 
спрощення роботи фізичних осіб - підприємців

5
14.07.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07927/08-01 Закон України809-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про Службу 
зовнішньої розвідки України" щодо діяльності 
Служби зовнішньої розвідки України

6
17.07.2020від

№
від 12.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07928/08-01 Закон України759-ІХ
Про внесення змін до Повітряного кодексу України 
щодо удосконалення механізму справляння 
державних зборів за кожного пасажира, який 
відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну 
вантажу, що відправляється чи прибуває до 
аеропорту України

7
13.07.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07929/08-01 Закон України781-ІХ
Про внесення змін до Закону України «Про Вищий 
антикорупційний суд» у зв’язку з прийняттям 
Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення 
досудового розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень»

8
14.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07930/08-01 Закон України758-ІХ
Про внесення зміни до пункту 3 розділу II 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про внесення змін до Регламенту 
Верховної Ради України щодо вдосконалення 
електронної форми документообігу у Верховній 
Раді України»

9
13.07.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07931/08-01 Закон України757-ІХ
Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до 
Закону України "Про Державний бюджет України 
на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення 
проведення виборів

10
13.07.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07932/08-01 Закон України764-ІХ
Про внесення зміни до пункту 3 розділу X 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону 
України "Про повну загальну середню освіту" щодо 
розширення можливостей для трансформації 
освітньої мережі

11
13.07.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07933/08-01 Закон України797-ІХ
Про внесення зміни до статті 4 Закону України 
"Про виконавче провадження" щодо 
запровадження електронної форми виконавчого 
документа

12
15.07.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07934/08-01 Закон України784-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
державну підтримку та особливості 
функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода 
гвардія" щодо додаткової державної підтримки 
дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на 
період здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)

13
14.07.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07935/08-01 Закон України810-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення умов підтримки виробництва 
електричної енергії з альтернативних джерел 
енергії

14
21.07.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07950/08-08 Постанова165
Про Порядок виготовлення, обліку, використання 
та зберігання виборчих скриньок

15
08.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

Народні депутати України

07878/08-09 Депутатське звернення96д9/15-2020/13
НДУ А. КУНАЄВ
Про надання інформації щодо планів з 
реконструкції історико-архітектурного комплексу 
"Садиба Попова"

16
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

3
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07936/08-09 Депутатське звернення110д9/15-2020/1
НДУ ГРИВКО С.Д.
Про забезпечення житлом гр. Де Форест Ноеля 
Костянтиновича

17
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

07862/08-15 Лист22472.4/М-1186
Про порушення права гр. Меркелової І.О. в 
отриманні їй звання "матері-героїні"

18
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07993/08-15 Лист6427.2/20/32.2
Про Звіт "Стандарти правосуддя, дружнього до 
дитини..."

19
06.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

07848/08-43 Лист3733
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Попова П.А. (та інші)

20
10.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

07835/08-33 Лист17
ГО "ДЮШЕННА УКРАЇНИ"
Про життєзабезпечення пацієнтів, що хворіють на 
ПМД Дюшенна

21
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07870/08-33 Лист06/08
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "МІЖНАРОДНА 
АНТИНАРКОТИЧНА АСОЦІАЦІЯ"
Про проведення 11.09-15.09.2020 Всеукраїнського 
антинаркотичного табору (м.Очаків)

22
06.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07974/08-45 Лист20200812-8
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ ХОЛДИНГ "ГРУПА 
ВПЛИВУ"
Про інформування населення щодо виборчих прав

23
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

4
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08019/08-35 Лист74
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЩАСЛИВА ДИТИНА"
Про надання згоди на проведення 26.08.2020 
фотовиставки в холі ОДА

24
12.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

07969/08-41 Листб/н
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА 
ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА
Про проведення Баварсько-Українського 
міжгалузевого онлайн-форуму 06.10.2020 (м.Київ)

25
12.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

07916/08-40 Листб/н
ГР. ПРИНЦЕВ В.П.
Про погодження технічної документації із 
землеустрою

26
10.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07806/08-45 Лист21/08
ФРОНТ-ОФІС ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про виборчі права внутрішньо переміщених осіб

27
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07807/08-28 Лист38/08
ФРОНТ-ОФІС ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про забезпечення житлом внутрішньо переміщених 
осіб

28
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07820/08-43 Лист23-13/126-2750/
ДП "ДЕРЖАВНЕ КИЇВСЬКЕ 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ЛУЧ"
Про нагородження Богуслаєва В.О.

29
04.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07826/08-46 Лист12566
ВІННИЦЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Миронюка В.П.

30
03.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

5
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07840/08-49 Лист05/2/3-45-18
ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА
Про заяву щодо виправлення помилки у наказі про 
примусове виконання рішення по справі ТОВ 
"Запорізький рибокомбінат"

31
05.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07853/08-33 Лист73/1
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ ТА АТО
Про медичне обслуговування ветеранів війни та 
АТО

32
20.07.2020від

№
від 10.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07854/08-22 Лист21/859
КП "УКРСПЕЦЗВ'ЯЗОК"
Про надання телекомунікаційних послуг

33
31.07.2020від

№
від 10.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07906/08-40 Лист21
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ГРАЦИЯ"
Про встановлення розміру орендної плати за землю

34
04.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07914/08-31 Лист65
ТОВ "УТП ГРУП"
Про невиконання умов договору щодо постачання 
меблів

35
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

07946/08-28 Лист1108/2020
АГЕНТСТВО ООН У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ В 
УКРАЇНІ
Про проведення наради з питань внутрішньо 
переміщених осіб 28.08.2020

36
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08035/08-33 Лист465
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ ГРУП"
Про виготовлення медичних засобів

37
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08064/08-51 Лист05-02/150
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Про програмне забезпечення для управління 
передвиборними штабами

38
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Посольства, консульства

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

08020/08-41 Лист61329/21-540-26
КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В МІСТІ АНТАЛІЯ
Про надання допомоги у справі Міклащук Л.М.

39
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

07837/08-49 Лист908/2155/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

40
03.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07839/08-49 Лист910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про примусове виконання постанови

41
16.06.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07841/08-49 Ухвала908/328/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

42
04.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07845/08-49 Ухвала908/2155/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

43
03.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08062/08-49 Ухвала910/1956/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

44
07.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

08046/08-35 Лист89
БО "БФ "ЄДНАННЯ СПІЛЬНОТИ"
Про надання благодійної допомоги дітям з 
інвалідністю до "Дня Знань"

45
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

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

07893/08-18 Лист2562-20
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом липня 2020 року

46
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

07831/08-06 Доручення33096/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення планових показників 
імунізації

47
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07861/08-17 Лист27463/0/2-20
(В. Поліщук) Про припинення електропостачання 
ТОВ "ЗТМК"

48
10.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07890/08-17 Лист27553/0/2-20
(В. Федорчук) Про проведення навчальних курсів у 
рамках реалізації програми технічного 
співробітництва з Японією

49
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07891/08-04 Протокол33985/0/1-20
(Д. Шмигаль) ПРОТОКОЛ засідання №17 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
10.08.2020 щодо заходів боротьби з коронавірусом

50
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07944/08-17 Лист27169/0/2-20
(В. Поліщук) Про ведення електронного обліку 
деревини

51
06.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07983/08-17 Лист27845/0/2-20
(В. Федорчук) БО "ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про надання інформації щодо звернень 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини

52
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08024/08-03 Постанова697
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 листопада 2015 року №1068

53
12.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08028/08-17 Лист28174/0/2-20
(О. Ярема) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про аналітичну записку "Щодо залучення міст 
обласного значення у процес об'єднання 
територіальних громад"

54
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08050/08-03 Постанова695
Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021—2027 роки

55
05.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08051/08-06 Доручення32815/5/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання протоколу № 16 
засідання Комісії ТЕБ та НС від 07.08.2020

56
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08052/08-17 Лист28209/0/2-20
Про проведення опитування щодо оновлення Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС

57
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08053/08-06 Доручення34352/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання протоколу № 18 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 11.08.2020

58
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08067/08-17 Лист28260/0/2-20
(О. Ярема) Про надання інформації щодо 
виконання завдань, визначених у резолюціях 
Прем’єр-міністра України за результатами робочих 
поїздок Президента України до областей

59
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

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

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

08021/08-22 ЛистЦЕ-7/2173
АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 
ДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Про проведення відкритого обговорення проєкту 
Плану розвитку систем розподілу АТ 
"Укрзалізниця" на 2021-2025 роки 26.08.2020 
(м.Київ)

60
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

07892/08-22 Лист01/29016
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про участь у відкритому обговоренні змін до 
Інвестиційної програми 18.08.2020

61
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство культури та інформаційної політики

07937/08-37 Лист9973/6.11.2
НДУ ШТЕПА С.С.
Про руйнацію житлового будинку-пам'ятки 
архітектури по просп. Соборному, 234 у м. 
Запоріжжі 

62
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07938/08-37 Лист9996/6.11.6
Про вжиття заходів для виправлення ситуації, що 
склалась із розробкою історико-архітектурного 
опорного плану

63
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

08017/08-34 Лист2802/3.2
Про погодження проєкту Указу Президента 
України "Про Національну стратегію державної 
молодіжної політики до 2030 року"

64
13.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08045/08-32 Лист1/9-437
Про проведення Всеукраїнської конференції 
педагогічних працівників 18.08.2020

65
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ 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

07939/08-33 Лист10-04/23497/2-2
Про перерахування коштів Позики № 8475-UA 

66
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07987/08-33 Лист25-04/23807/2-2
Про проведення селекторної наради з питань стану 
захворюваності на коронавірус 14.08.2020 о 14-30

67
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

07836/08-26 Лист7/10.1/13676-20
Про надання інформації щодо розрахунків за 
природний газ

68
10.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07882/08-19 Лист7/19.3/13730-20
Про перерозподіл коштів державного фонду 
регіонального розвитку

69
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07889/08-25 Лист1/6.4/10744-20
Про проведення селекторної наради щодо стану 
реалізації програми "Велике будівництво" 
12.08.2020 о 17-00

70
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07897/08-26 Лист7/10.1/13777-20
Про надання інформації щодо формування тарифів 
на теплову енергію

71
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07903/08-20 Лист7/19.2/13747-20
Про внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 08.07.2020 № 891-р

72
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07904/08-22 Лист7/19.2/13750-20
Про надання інформації щодо проектів, які 
реалізуються у 2020 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетами на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту та утримання автомобільних доріг 
загального користування

73
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ 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
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07920/08-25 Лист7/4/13847-20
Про участь у селекторній нараді 12.08.2020 о 17-00 
з питань реалізації програми "Велике будівництво"

74
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07922/08-40 Лист2822-06/49635-0
Про участь у нараді з питань державної підтримки 
та впровадження земельної реформи 20.08.2020 
(м.Київ)

75
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07959/08-25 Лист1/30/10763-20
Про затвердження плану заходів щодо створення та 
запровадження Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва

76
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07984/08-19 Лист7/36.1/13875-20
Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу 
України (щодо підвищення ефективності 
використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку)"

77
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07985/08-41 Лист7/12/13877-20
Про виконання заходів Протоколу другого 
засідання Оргкомітету з підготовки Третього 
форуму регіонів України та Білорусі від 06.08.2020

78
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07988/08-41 Лист7/12/13876-20
Про надання інформації в рамках підготовки до 
участі Української сторони у Третьому форумі 
регіонів України та Білорусі (08-09.10.2020, м. 
Гродно, Республіка Білорусь)

79
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08003/08-33 Лист7/19.4/13967-20
Про стан виконання робіт з реконструкції та 
капітального ремонту приймальних відділень 
опорних закладів охорони здоров’я

80
13.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08055/08-25 Лист7/19.4/14013-20
Про виконання протокольного доручення від 
12.08.2020 щодо реалізації проєктів в рамках 
програми "Велике будівництво"

81
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08066/08-26 Лист7/10.1/14027-20
Про проведення онлайн-наради з питань тарифів на 
теплову енергію 18.08.2020

82
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

07833/08-21 Лист3905-04/49150-0
Про виконання Плану заходів з виконання 
Концепції реалізації державної політики у сфері 
сприяння розвитку соціально відповідального 
бізнесу в Україні на період до 2030 року

83
09.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07981/08-40 Лист2822-06/49845-0
Про проведення семінарів з питань розвитку 
сімейних фермерських господарств та 
впровадження земельної реформи

84
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08056/08-28 Лист4701-08/50283-0
Про сприяння в реалізації Проекту „Інклюзивний 
ринок праці для створення робочих місць в 
Україні”

85
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07832/08-28 Лист11329/0/2-20/57
Про реалізацію пілотного проекту "Розвиток 
соціальних послуг"

86
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07834/08-28 Лист11330/0/2-20/29
Про надання роз'яснення щодо скорочення строків 
видачі довідок ВПО абітурієнтам з тимчасово 
окупованих територій

87
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

13



№
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

07894/08-28 Лист11369/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

88
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07957/08-35 Лист11462/0/2-20/29
Про проведення вебінару з питань захисту дітей 
13.08.2020 об 11-00

89
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07964/08-35 Лист11444/0/2-20/57
Про постанову КМУ 01.06.2020 № 586 "Деякі 
питання захисту дітей в умовах боротьби з 
наслідками гострої респіраторної хвороби 
COVID-19..."

90
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08026/08-26 Лист11538/0/2-20/29
Про надання інформації щодо стану підготовки до 
роботи в осінньо-зимовий період 2020 року 

91
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08027/08-28 Лист11533/0/2-20/57
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
забезпечення піклуванням осіб, які не мають 
можливості забезпечення піклування про них у 
період самоізоляції іншими особами

92
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

07803/08-41 Лист6607/05/12.3-20
Про надання пропозицій щодо роботи Спільної 
українсько-хорватської комісії з питань 
економічного співробітництва

93
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07895/08-28 Лист6701/04/11.1-20
Про проведення ветеранського велопробігу з 
нагоди Дня пам’яті захисників України

94
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07923/08-28 Лист6645/03/10.2-20
Про надання інформації щодо стану здоров'я 
учасників АТО/ООС

95
07.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07958/08-28 Лист6734/04/11.1-20
Про засідання робочої наради з питань відзначення 
Дня пам'яті захисників України 13.08.2020 об 11-00

96
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07965/08-20 Лист6646/02/09.2-20
Про надання розрахунку грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення

97
07.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

07801/08-20 Лист04120-15-2/2411
Про оцінку ефективності бюджетних програм

98
06.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08004/08-20 Лист04110-08-2/2473
Про підготовки бюджетних запитів на 2021-2023 
роки

99
11.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08025/08-20 Лист05110-14-6/2507
Про особливості складання проєктів місцевих 
бюджетів на 2021 рік

100
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

08023/08-42 Лист6572/14.7/7-20
Про надання кандидатури до складу атестаційної 
комісії Міністерства юстиції України

101
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07941/08-20 Лист01-1774/26-1
Про сприяння щомісячного розподілу коштів 
освітньої субвенції

102
31.07.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15
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Джерело  інформації 
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Мелітопольський міськвиконком

07912/08-20 Лист02-35/450-3
Про участь в засіданні комісії 13.08.2020

103
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

07816/08-25 Лист1877/25-16
Про реконструкцію приміщення відділення 
екстренної медичної допомоги в м.Токмак

104
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Молочанська міська рада

07815/08-22 Лист429
Про передачу ділянки дороги Т-04-01

105
04.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська міська рада

07876/08-22 Лист2826/02.1-15
Про ремонт автомобільної дороги О 081983

106
06.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

07953/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР Р. КУЗЬМЕНКО, ДОР В. ХВОСТАК
Про надання інформації щодо забезпечення 
закладів освіти засобами індивідуального захисту

107
12.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Обласна рада

07814/08-54 Лист01-26/0852
Про протокольне рішення сесії від 06.08.2020 № 1 
щодо фінансування заходів

108
06.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07880/08-54 Рішення22
Про присвоєння звання "Почесний громадянин 
Запорізької області" Свистуну І.Г.

109
06.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07881/08-54 Лист3609/01-11
По надання інформації щодо придбання лікарських 
засобів для запобігання поширенню коронавірусу

110
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07887/08-54 Лист3495/01-21
НДУ М. НІКІТІНА
Про розгляд звернення гр. Косаренко Т.І. щодо 
лікування її сина

111
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07955/08-09 Депутатський запит3589/01-09
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про покращення ситуації із транспортним 
сполученням в Якимівському районі

112
07.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07976/08-54 Рішення37
Про затвердження Порядку надання фінансової 
підтримки громадським організаціям ветеранів і 
осіб з інвалідністю

113
06.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07977/08-54 Рішення38
Про внесення змін та доповнень до Цільової 
програми соціальної підтримки населення 
Запорізької області «Назустріч людям» на 
2020-2024 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 12.12.2019 № 135

114
06.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07978/08-54 Рішення40
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 12.12.2019 № 141 „Про обласний бюджет 
на 2020 рік” (зі змінами та доповненнями)

115
06.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07998/08-54 Лист3269/01-11
Про вирішення проблемних питань КП 
"Облводоканал" ЗОР

116
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08013/08-54 Лист3299/01-11
Про ремонт та технічне обслуговування патрульних 
автомобілів

117
13.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08014/08-54 Лист3316/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію КНП № 2 
у м.Оріхів

118
13.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

07808/08-22 Лист69002.2.2-Сл-59
Про потребу в природному газі

119
04.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07809/08-22 Лист69002.2.2-Сл-59
Про потребу в природному газі

120
04.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07810/08-22 Лист69002.2.2-Сл-59
Про потребу в природному газі

121
04.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07811/08-22 Лист69002.2.2-Сл-59
Про потребу в природному газі

122
04.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07812/08-22 Лист69002.2.2-Сл-59
Про потребу в природному газі

123
04.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07860/08-22 Лист001-065/12382
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

124
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07997/08-22 Лист001-064/12609
Про загрози виникнення надзвичайної ситуації в 
Запорізькій області щодо припинення 
електропостачання ТОВ "ЗТМК"

125
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

08034/08-40 Лист11/2037865
Про надання інформації щодо дозволу на 
складання проекту землеустрою

126
12.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

18



№
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

07973/08-22 ЛистСЛ/02-1238
Про недопущення припинення електропостачання

127
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

08000/08-40 ЛистА-01-22-575
Про погодження технічної документації із 
землеустрою

128
11.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

07907/08-48 Лист21/1535
ВІДДІЛ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 
"ЗАПОРІЖЖЯ" І КАТЕГОРІЇ
Про порушення строків перебування в Україні

129
07.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Військові частини

07900/08-43 Лист3/33/23-2135
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Рагозіна Г.С. (інші)

130
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07972/08-43 Лист35/1853
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Бобир А.Г. та Медведь О.Д.

131
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08068/08-48 Лист151
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2189
Про надання інформації щодо шефської допомоги

132
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

07838/08-49 Лист28-23/16909
Про заяву щодо усунення недоліків

133
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07991/08-49 Лист28-22/17276
Про направлення заяви ДП "НАЕК 
"ЕНЕРГОАТОМ" в особі ВП "Запорізька АЕС" до 
суду

134
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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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

07805/08-35 Лист170
ТОВ "БЕРДЯНСЬК-ТУР"
Про договір на закупівлю путівок для оздоровлення 
дітей

135
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07818/08-22 Лист1769/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про проблеми з розвантаженням судна

136
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07819/08-22 Лист0117
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про нейтралізацію залишків парів хлору

137
06.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07843/08-49 Лист32
ТОВ "СІГМАТРАНС"
Про відзив на апеляційну скаргу ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

138
06.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07844/08-49 Лист108
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про відзив на апеляційну скаргу ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

139
06.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07849/08-22 Лист1770/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про проблеми з розвантаженням судна

140
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07871/08-22 Лист02/08
ТОВ "МОТОР ІНВЕСТ ГРУП"
Про вирішення питання перевезення пасажирів

141
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07872/08-22 Лист10/08-20-1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про вирішення питання перевезення пасажирів 
ТОВ "Запорізька перевізна компанія"

142
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07915/08-22 Лист1/725
АТ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"
Про зміну категорії залізничної станції Пришиб

143
04.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07996/08-48 Лист359/1
ТДВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3"
Про усунення недоліків ведення військового обліку

144
04.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08009/08-40 Лист01/1568
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

145
04.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08010/08-40 Лист01/1567
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

146
04.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08011/08-40 Лист01/1566
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

147
04.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07855/08-40 Лист1905
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

148
31.07.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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07869/08-28 Лист132
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ПО НАСЕЛЕННЯ
Про стабілізацію фінансового становища та 
виплати зарплати працівникам КП 
"Тепловодоканал" Енергодарської МР 

149
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07898/08-26 Лист222
КП "ДОВІРА" ЯКИМІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Про видачу ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з централізованого 
водовідведення

150
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07909/08-35 Лист122/7
ПП "КУРОРТИ ПРИАЗОВ'Я"
Про зловживання та спричинення збитків суб'єкту 
господарювання у сфері оздоровлення дітей

151
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07968/08-22 Листб/н
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ АТП"
Про припинення діяльності незаконної газової 
заправки

152
12.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07982/08-22 Лист101
ПП "ТРАНЗИТ"
Про зниження вартості проїзду

153
30.07.2020від

№
від 13.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07995/08-27 Лист48
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
Про заходи для покращення доступності 
маломобільних верств населення до об'єктів 
соціальної інфраструктури

154
11.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08008/08-43 Лист241-08
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ 
ПАНСІОНАТ" ЗОР
Про нагородження Шаповалової Л.Є.

155
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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08054/08-43 Лист10
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ МАЙСТРІВ 
НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про нагородження Мацегори Г.П.

156
12.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07858/08-28 Лист1-06/08/20
ЗОВ ВГОІ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ"
Про допомогу гр. Піддубній Н.І.

157
06.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07883/08-37 Лист028
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про запрошення на фестиваль на о.Хортиця 
29-30.08.2020

158
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07884/08-37 Лист006-ПГ
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про запрошення на фестиваль на о.Хортиця 
29-30.08.2020

159
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07886/08-44 Листб/н
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ 
РАДИ"
Про діяльність "Благодійного Фонду"

160
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07954/08-44 Лист23
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про розміщення біл-бордів до Дня Пам'яті 
полеглих захисників України (29.08.2020)

161
10.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07967/08-22 Лист12/08-1
ЗОВП ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕФОРМ 
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ"
Про некоректне ставлення водіїв приміського 
маршруту № 201 до учасників АТО

162
12.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби
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07822/08-26 Лист3798
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про погашення заборгованості за спожиту воду

163
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07913/08-26 Лист223
КП "ДОВІРА"
Про зміни даних в документах для отримання 
ліцензії на централізоване водопостачання

164
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

07990/08-49 Листб/н
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про долучення документів до матеріалів справи 
Кулієва В.Е.

165
13.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

07817/08-25 Лист03/1677
КП "ТОКМАЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" ТМР
Про реконструкцію приміщення відділення 
екстренної медичної допомоги в м.Токмак

166
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07821/08-20 Лист220
КНП "ОБЛАСНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
САНАТОРНОГО ТИПУ" ЗОР
Про недофінансування закладу

167
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07980/08-20 Лист430
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на перезарядку 
гамма-терапевтичного апарату "Рокус-М"

168
10.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08048/08-33 Лист33/28-868
ДУ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
МВС УКРАЇНИ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про забезпечення витратними матеріалами

169
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади
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07829/08-32 Лист01.01-22/1076
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про професійну адаптацію учасників АТО/ООС

170
31.07.2020від

№
від 10.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

07847/08-43 Лист01.01-22/1113
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про присвоєння почесного звання Чумаченку І.М.

171
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07865/08-25 Лист357
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №7" ЗОР
Про вирішення проблеми, яка виникла під час 
проведення капітального ремонту КЗ

172
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07940/08-20 Лист215
ПНВК "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І 
СТУПЕНЯ "КАПІТОШКА"
Про перерозподіл коштів освітньої субвенції

173
04.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08002/08-32 Лист238
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
"ДЖЕРЕЛО"
Про погашення заборгованості за придбання 
обладнання

174
13.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Запорізька ОДА

07899/08-49 Листб/н
КОНКУРСНИЙ КОМІТЕТ З ВИЗНАЧЕННЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ
Про відзив на апеляційну скаргу у справі за 
позовом "Запороожградтранс-1"

175
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07962/08-49 Листб/н
Про клопотання щодо участі у судовому засіданні в 
режимі відеоконференції по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

176
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
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Офіс Президента України

07905/08-16 Лист09-07/11
Про проведення селекторної наради з питань 
організації робочих поїздок Глави держави до 
регіонів України 12.08.2020 о 10-00

177
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07945/08-16 Лист02-01/1919
(А. Єрмак) Про проходження служби у військовому 
резерві

178
06.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08031/08-16 Лист02-01/1967
Про інформування щодо стану виконання Указу 
Президента від 11.05.2019 № 214 "Про додаткові 
заходи щодо державної підтримки сім'ї, охорони 
материнства, батьківства та дитинства"

179
12.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07828/08-38 Лист01-30/0623
Про надання інформації щодо наданих дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами за межами 
населених пунктів

180
06.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07919/08-20 Лист01-25/0550
Про незабезпеченість фондом заробітної плати

181
08.07.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

07866/08-43 Лист01.1-16/0424
Про нагородження Бєляєва А.В. (інші)

182
07.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07966/08-20 Лист01-23/0560
Про освоєння коштів субвенції

183
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08022/08-43 Лист01-42/0572
Про нагородження Гранько С.В.

184
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

08038/08-43 Лист1697/0101-36
Про нагородження Лютого О.В. (інші)

185
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07971/08-43 Лист01-18/0437
Про нагородження Неумиваки А.О. (та інші)

186
12.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07975/08-43 Лист1706/01-23
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Петровій О.С.

187
13.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07918/08-43 Лист02-58/70-к
Про нагородження Бандури К.В. (та інші)

188
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

07902/08-43 Лист1138/02-36
Про нагородження Дудки В.І.

189
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08058/08-22 Лист02-39/0282
Про погодження паспорту приміського автобусного 
маршруту

190
12.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

07917/08-43 Лист01-06/389
Про нагородження Масюкова А.А. (та інші)

191
10.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

07863/08-43 Лист11-29/0255
Про нагородження Кінаш Н.В.

192
23.07.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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07864/08-43 Лист11-29/0256
Про нагородження Шпак О.А. (та інші)

193
23.07.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

08039/08-43 Лист01-46/0389
Про нагородження Туляганової М.Ю.

194
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08040/08-43 Лист01-46/0388
Про нагородження Лисак О.В.

195
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08041/08-43 Лист01-46/0387
Про нагородження Водоп'янової І.В.

196
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

07994/08-20 Лист01.1-09/383
Про виділення субвенції на реконструкцію 
футбольного поля КЗ "Фізкультурно-оздоровчий 
клуб "Таврія"

197
11.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райрада

07874/08-20 Лист02-41/138
Про виділення додаткових коштів на заходи 
протипожежної безпеки у закладах охорони 
здоров'я, освіти і культури

198
07.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райрада

08018/08-26 Лист01-24/117
Про вирішення питання водозабезпечення 
населення Михайлівського району

199
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

07825/08-30 Лист01-028ВИХ.184
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про збереження Ботіївської ОТГ

200
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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07856/08-09 Депутатське зверненняб/н
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про реконструкцію гідротехнічних споруд для 
захисту від підтоплення

201
10.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07867/08-26 Лист02-01-11/323
КАМ'ЯНА СЕЛИЩНА РАДА ВІЛЬНЯНСЬКОГО 
РАЙОНУ
Про вирішення питання щодо невідключення 
питної води для населення смт. Кам'яне

202
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07868/08-20 Лист577
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про поновлення фінансування водозабезпечення 
мешканців с.Бурчак

203
07.07.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07875/08-22 Лист02-01-28/1387
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про надання копій розпоряджень щодо Переліків 
автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення

204
07.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07910/08-22 Лист01-26/611
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про пасажирські перевезення

205
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07911/08-26 Лист02-01-16/420
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про відновлення водопостачання населених 
пунктів

206
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07942/08-22 Лист01-20/74
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про підвищення вартості проїзду в приміському 
транспорті за маршрутом Григорівка - Базарна

207
27.07.2020від

№
від 12.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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08049/08-26 Лист87
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання водопостачання

208
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

07989/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання О. Баранової за липень 2020 року

209
13.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

07851/08-42 Доповідна запискаб/н
Про неможливість виконання аудиторських 
рекомендацій Відділу внутрішнього аудиту 
облдержадміністрації щодо донарахування та 
стягнення додатково (надлишково) виплачених при 
вивільненні працівникам Департаменту екології 
коштів

210
10.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08057/08-21 Лист2421/02-00
Про надання звіту щодо списання об'єктів 
державного майна

211
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

07961/08-51 Лист12-02-43/0293
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

212
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

07999/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів за Програмою 
матеріально-технічної підтримки діяльності органів 
виконавчої влади в Запорізькій області на 
2020-2022 роки

213
13.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова
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08016/08-22 Доповідна запискаб/н
Про виконання пункту 2 протоколу засідання 
міжвідомчої комісії зі сприяння вирішенню 
проблемних питань ЗДП "Кремнійполімер" від 
29.07.2020

214
13.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент капітального будівництва

08015/08-20 Доповідна запискаб/н
Про визначення Департаменту капітального 
будівництва облдержадміністрації головним 
розпорядником субвенції

215
13.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

07827/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл обсягу капітальних видатків за 
КПКВК 08013102

216
05.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

07850/08-40 Доповідна запискаб/н
Про розміри орендної плати за надані в оренду 
водні об'єкти

217
10.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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

07824/08-42 Лист192/03-17
Про проведення навчання у дистанційному режимі 
13-14.08.2020

218
06.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я

08036/08-20 Лист1932/08-03
Про пропозиції щодо фінансування заходів з 
обласного екофонду у 2021 році

219
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області
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07859/08-20 Лист3681/9/08-01-55-
Про погашення податкового боргу Відділу 
агропромислового розвитку Михайлівської РДА

220
06.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07908/08-21 Лист3683/9/08-01-32-
Про порушення у сфері обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів

221
06.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07979/08-20 Лист3700/9/08-01-06-
Про звіти щодо надходжень податків і зборів

222
10.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08005/08-43 Лист3738/9/08-01-11-
Про нагородження Децик А.М.

223
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08006/08-43 Лист3739/9/08-01-11-
Про нагородження Северін А.В.

224
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08007/08-43 Лист3740/9/08-01-11-
Про нагородження Вагилевич А.А. (інші)

225
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07813/08-43 Лист3661/01/3-20
Про нагородження Пазинича А.В. (та інші)

226
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07877/08-46 Лист1516/04/08/У-20
Про облаштування громадських місць системами 
термінового виклику поліції

227
31.07.2020від

№
від 11.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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07921/08-46 Лист610/142/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання копій документів щодо виділення 
Департаменту освіти і науки ЗОДА коштів на 
надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

228
07.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08012/08-46 Лист615/0083/08/1
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо службових осіб 
ДВНЗ "МПЕК"

229
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08047/08-46 Лист5873/43/3
ЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо відходів 
промислового виробництва АТ "Запорізький 
феросплавний завод"

230
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

07842/08-49 Ухвала908/1107/20
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Барт-Будсервіс"

231
04.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08061/08-49 Ухвала908/2630/13
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Ріск"

232
05.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

08063/08-49 Лист03.18/337
Про відзив на позовну заяву КП "Тепловодоканал"

233
07.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

07873/08-21 Лист01-08/1047
Про надання згоди на безкоштовну передачу з 
комунальної у державну власність автомобіля 

234
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08059/08-20 Лист01-08/1054
Про виділення коштів на придбання квадрокоптерів

235
12.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

07804/08-43 Лист2280/01-17
Про нагородження Боркун С.І. та Заліпяцької Т.В.

236
05.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07846/08-49 Лист808/7863/14/298
Про виклик до суду на 31.08.2020

237
05.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07888/08-49 Рішення280/2501/20
РІШЕННЯ суду про визнання протиправним та 
скасування розпорядження щодо звільнення 
Барановської М.В.

238
10.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07992/08-49 Лист280/5188/20/304
Про копію ухвали щодо відкриття впровадження у 
справі за позовом ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" в 
особі ВП "Запорізька АЕС"

239
10.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07857/08-46 Лист3419/75-2020-С
ПОЛОГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання копії рішення від 09.10.2019 № 61

240
06.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07901/08-43 Лист101/1308
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про нагородження Баранова Р.О (інші)

241
28.07.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08065/08-28 Лист4-ЗОДА
ВІДДІЛ МІНІСТЕРСТВА ВЕТЕРАНІВ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про робочий візит Терещенка О.Л. 26.08.2020

242
14.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Прокуратура

34
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07879/08-46 Лист37/3-1044/вих20
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо дебіторської 
заборгованості ТОВ "Укрбудремонттехнологія"

243
30.07.2020від

№
від 11.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07885/08-49 Лист05/2-1997-20
Про винесення апеляційної скарги за позовом 
Шутова В.І. до ТОВ "СВП "Агрофірма "Дружба"

244
06.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07943/08-46 Лист05/1-1801-20
Про дослідження фактів порушень у сфері охорони 
культурної спадщини

245
11.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08001/08-46 Лист05/1-1208вих-20
Про надання інформації щодо санаторію "Великий 
луг" та КНП "Госпіталь ветеранів війни"

246
13.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08033/08-46 Лист05/1-1201вих-20
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ТОВ "Містраль-П"

247
13.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

08037/08-22 ЛистН-21/520
Про погодження коригування приміських тарифів

248
11.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

07963/08-33 Лист24-ЗОДА
ВІДДІЛ МІНІСТЕРСТВА ВЕТЕРАНІВ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про створення регіонального центру медичного 
забезпечення захисників України та членів їх сімей

249
12.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07970/08-46 Лист59/30-158нт
Про надання копії проєкту організації території 
національного природного парку "Великий Луг"

250
12.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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08032/08-46 Лист59/20-2968
Про позачергове засідання Координаційної групи 
АТЦ при УСБУ в Запорізькій області 19.08.2020

251
12.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

07852/08-22 Лист59229/26/24-20
Про порушення порядку проїзду великовагових 
транспортних засобів ТОВ "Агропрогруп"

252
10.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07800/08-45 Лист21-40-1807
Про надання інформації щодо приміщення 
виборчим комісіям

253
08.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07947/08-08 Постанова160
Про перші вибори депутатів сільських, селищних, 
міських рад територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 
року

254
08.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

07948/08-08 Постанова163
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення місцевих 
виборів 25 жовтня 2020 року

255
08.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

07949/08-08 Постанова164
Про вимоги до приміщень виборчих комісій та 
приміщень для голосування, нормативи 
облаштування приміщень дільничних виборчих 
комісій і приміщень для голосування, перелік та 
норми забезпечення виборчих комісій 
транспортними засобами, засобами зв’язку, 
обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними 
цінностями, види послуг і робіт, закупівля яких 
може здійснюватися окружними та 
територіальними виборчими комісіями за рахунок 
коштів Державного бюджету України, відповідного 
місцевого бюджету для організації підготовки і 
проведення відповідних виборів

256
08.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова
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07951/08-08 Постанова167
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 117

257
08.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

07952/08-08 Постанова168
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82

258
08.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

07956/08-45 Лист21-28-1731
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації 
користувачам Державного реєстру виборців

259
05.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

08029/08-08 Постанова172
Про утворення та формування складу обласних, 
районних (крім районів в Автономній Республіці 
Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці 
Крим), районних у місті Києві територіальних 
виборчих комісій

260
10.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08030/08-45 Лист21-33/1-1933
Про склад територіальних виборчих комісій

261
11.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08042/08-08 Постанова173
Про Порядок організації роботи та ведення 
діловодства виборчих комісій з виборів Президента 
України, народних депутатів України, місцевих 
виборів

262
10.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

08043/08-08 Постанова174
Про Порядок виготовлення, передачі, зберігання та 
використання печаток територіальних і дільничних 
виборчих комісій з місцевих виборів

263
10.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

08044/08-08 Постанова175
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 25 червня 2020 року N 122

264
10.08.2020від

№
від 14.08.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України
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07802/08-38 Лист2818/2.01/0
Про організацію роботи архівних відділів 
новостворених РДА

265
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна служба статистики України

07986/08-33 Лист09.1-02/209-20
Про моніторинг цін на товари, що необхідні для 
запобігання поширенню коронавірусу

266
12.08.2020від

№
від 13.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

07830/08-33 Лист10179/5-05-20
Про заходи до завершення формування 
майстер-планів закладів охорони здоров'я та їх 
затвердження госпітальними радами

267
07.08.2020від

№
від 10.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07896/08-33 Лист10349/5.1.1-08-2
Про умови надання медичних послуг

268
11.08.2020від

№
від 11.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07960/08-33 Лист10387/5-15-20
Про проведення селекторної наради з питань 
укладення договорів про надання медичних послуг 
13.08.2020 об 11-00

269
12.08.2020від

№
від 12.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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