
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 17.08.20 по 21.08.20

Ф21-КА

№
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

08071/08-22 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО (Департамент промисловості)
Про моніторинг дотримання вантажоперевізниками 
габаритно-вагових норм при перевезенні вантажів

1
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08279/08-22 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО (Департамент промисловості)
Про розв'язання питання утилізації наявного на 
ЗДП "Кремнійполімер" хлору

2
21.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

08262/08-33 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Служба у справах дітей)
При виявлення випадку захворювання на 
COVID-19 в обласному закладі соціального захисту 
дітей та вжиті заходи

3
20.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

08192/08-01 Закон України738-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення залучення інвестицій та 
запровадження нових фінансових інструментів

4
19.06.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08193/08-01 Закон України776-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо детінізації ринку металургійної 
сировини та операцій з металобрухтом

5
14.07.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08194/08-01 Закон України819-ІХ
Про сільськогосподарську кооперацію

6
21.07.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08195/08-01 Закон України808-ІХ
Про оборонні закупівлі

7
17.07.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08196/08-01 Закон України815-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення охорони і захисту прав на 
торговельні марки і промислові зразки та боротьби 
з патентними зловживаннями

8
21.07.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

08197/08-01 Завдання голови ОДА768-ІХ
Про державне регулювання діяльності щодо 
організації та проведення азартних ігор

9
14.07.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

08198/08-01 Закон України817-ІХ
Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо здійснення 
кримінального провадження в суді першої інстанції 
колегією суддів

10
21.07.2020від

№
від 19.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08199/08-01 Закон України816-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформи патентного законодавства

11
21.07.2020від

№
від 19.08.2020
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

08200/08-01 Закон України821-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо підтримки та підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності галузі відео та 
кіновиробництва

12
21.07.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08201/08-01 Закон України769-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік" щодо 
додаткових заходів з фінансового оздоровлення 
державного підприємства "Виробниче об’єднання 
Південний машинобудівний завод імені О.М. 
Макарова"

13
14.07.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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Народні депутати України

08098/08-09 Депутатське звернення01-17/34
НДУ Ю.ЯЦИК
Про виділення коштів на будівельно-ремонтні 
роботи Запорізького відділення 
Дніпропетровського науково-дослідного інституту 
судових експертиз

14
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08141/08-09 Депутатське звернення107д9/6-2020/13
НДУ ТІСТИК Р.Я.
Про надання інформації щодо діяльності товариств 
українсько-чеської дружби, культурних центрів, 
інших чеських товариств на території Запорізької 
області

15
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08142/08-09 Депутатське звернення107д9/6-2020/13
НДУ ТІСТИК Р.Я.
Про надання інформації щодо чеських підприємств 
різних форм власності, в тому числі і 
неприбуткових, які знаходяться на території 
Запорізької області

16
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08275/08-09 Депутатське звернення96д9/6-2020/138
НДУ А. КУНАЄВ
Про надання бюджетного запиту та прогнозу 
бюджету Запорізької області

17
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08276/08-09 Депутатське звернення96д9/6-2020/138
НДУ А. КУНАЄВ
Про ревіталізацію річок на території Запорізької 
області

18
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

08175/08-15 Лист6840.2/20/25.4
Про виконання Плану заходів щодо реалізації 
Стратегії розвитку національної системи крові 

19
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

3
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08170/08-34 Лист50
ГС "ВВЦО "БОЙОВЕ БРАТЕРСТВО УКРАЇНИ"
Про пропозиції до Концепції 
національно-патріотичного виховання громадян 
України

20
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08187/08-44 Лист134/08/20
ГО "АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА ІНВАЛІДІВ 
АТО"
Про проведення Всеукраїнського форуму ГО 
учасників війни "Співпраця ветеранської 
спільноти" (04.09-05.09.2020) м.Очаків

21
18.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Заявник

08289/08-40 Листб/н
ГР. ДИКАНЬ Н.В.
Про надання додаткових документів для відведення 
земельної ділянки у м.Бердянськ

22
21.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08080/08-37 Листб/н
КОМАНДА ВОЛОНТЕРІВ ФОНДУ "СЕРЦЕ ДО 
СЕРЦЯ"
Про запрошення на фотовиставку 20.08.2020

23
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08113/08-40 Лист104
ТОВ "ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ ГРУП"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки

24
10.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08114/08-23 Лист10284/3-20/27
ТОВ СП "НІБУЛОН"
Про вирішення питань ДП "Хлібна база № 74"

25
11.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08162/08-49 Адвокатський запит
АДВОКАТ ВИШНЯКОВА І.О.
Про надання інформації щодо включення до складу 
конкурсної комісії Захарчука В.М.

26
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

4
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08171/08-22 Лист19.1-34-1763
ДП "ДЕРЖДОР НДІ"
Про Інформаційний довідник щодо будівельних 
норм

27
11.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08188/08-38 Лист159
ТОВ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "УКРАЇНА БІЗНЕС"
Про співробітництво

28
17.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

08216/08-39 Лист60-08
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ"
Про проведення виставки щодо будівництва та 
експлуатації гідротехнінчих споруд 27.08.2020

29
19.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08233/08-49 Адвокатський запит1908/7
АДВОКАТ ПИЛИПЕНКО Є.В.
Про надання інформації щодо реалізації субпроекту 
"Перспектива" - "Бізнес-Платформа"

30
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08235/08-33 Лист23/5151/20
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про надання інформації щодо утилізації відходів 
медичного призначення

31
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08236/08-51 Лист233/07
ПАТ "ЦЕНТР КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
"ІНФОПЛЮС"
Про впровадження системи електронного 
документообігу АСКОД

32
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08280/08-40 Лист2925/10-01-01/В
ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 
УКРАЇНИ"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

33
18.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Посольства, консульства

5
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08202/08-41 Лист6115/17-546-275
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
РОСТОВІ-НА-ДОНУ
Про надання інформації щодо неповнолітнього 
Качалова В.В.

34
22.06.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

08117/08-49 Лист
АДВОКАТ САЛАНСЬКА І.Л.
Про участь у судовому засіданні у справі за 
позовом Ботіївської сільської ради

35
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ паперовий паперова

08119/08-49 Ухвала908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "Вибір"

36
05.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08120/08-49 Лист280/1456/20(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи за позовом ТОВ 
"Підприємство Автосвіт"

37
11.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08164/08-49 Лист280/2404/20(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали у справі ТОВ "Альфа Транс"

38
11.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08165/08-49 Ухвала910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

39
11.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08166/08-49 Ухвала910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

40
06.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

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

08163/08-20 Лист932/04.1
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про фінансування житлових програм

41
11.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08076/08-06 Доручення34358/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про заходи з відзначення 29-ї річниці 
незалежності України

42
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08081/08-03 Постанова701
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 2 березня 2016 р. N 207 і від 10 липня 
2019 р. N 691

43
22.07.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08082/08-03 Постанова706
Про затвердження Методики розрахунку 
концесійних платежів

44
12.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08083/08-03 Постанова712
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 квітня 2020 р. № 331 і від 22 липня 
2020 р. № 641

45
12.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08090/08-06 Доручення33941/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення оцінки стану 
поводження з небезпечними та вогнегасними 
речовинами, вибуховими матеріалами, виробами, 
відходами, добривами, які внаслідок притаманних 
їм властивостей за наявності певних факторів та 
обставин можуть створити загрозу життю і 
здоров'ю людей, навколишньому природному 
середовищу

46
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

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

08091/08-06 Доручення34677/0/1-20
(М. Федоров) Про забезпечення звичайних 
виборчих дільниць приміщеннями для організації 
роботи дільничних виборчих комісій та проведення 
голосування

47
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08094/08-03 Постанова707
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 січня 2019 р. № 47

48
12.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08095/08-03 Розпорядження1008-р
Про затвердження плану заходів з реформування 
системи шкільного харчування

49
05.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08121/08-06 Доручення34591/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання протоколів № 19, № 
20 позачергового засідання Державної комісії з 
питань ТЕБ та НС, які відбулись 12 та 13 серпня 
2020 року

50
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08146/08-17 Лист28411/0/2-20
(В. Федорчук) Про проведення регулярних 
моніторингових перевірок стосовно дотримання 
суб’єктами господарювання встановлених вимог до 
функціонування в умовах адаптивного карантину

51
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08147/08-06 Доручення34410/1/1-20
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 13.08.2020

52
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08148/08-06 Доручення33888/1/1-20
(М. Федоров) Про використання залишків субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості

53
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ 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

08149/08-06 Доручення32977/10/1-20
(М. Федоров) Про виконання п.2 протоколу 
селекторної наради від 23.07.2020 щодо підготовки 
підприємств паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства, об’єктів 
соціальної сфери та інфраструктури до 
осінньо-зимового періоду 2020/21 року

54
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08150/08-06 Доручення34794/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання підпунктів 1 та 2 
пункту 6 витягу з протоколу № 60 "Деякі питання 
реалізації постанов ВРУ від 17.07.2020 № 807-ІХ 
"Про утворення та ліквідацію районів" та від 
15.07.2020 № 795-ІХ "Про призначення чергових 
місцевих виборів у 2020 році"

55
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08151/08-06 Доручення33775/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про шляхи реалізації АТ "ЗАлК"

56
18.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08177/08-06 Доручення34892/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу № 21 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 15.08.2020

57
18.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08182/08-06 Доручення34975/0/1-20
(О. Стефанішина) Про видатки на відзначення Дня 
Європи в Україні

58
18.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08189/08-06 Доручення35026/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради, проведеної під головуванням 
Прем’єр-міністра України від 17.08.2020

59
18.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08209/08-17 Лист19-15/691
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

60
13.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08241/08-17 Лист28754/0/2-20
(В. Федорчук) Про утилізацію медичних відходів в 
закладах освіти

61
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
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

08243/08-06 Доручення34960/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ДЕРКАЧ А.Л.
Про надання інформації щодо загальної кількості 
суб'єктів господарювання державного сектора 
економіки

62
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08245/08-06 Доручення34717/1/1-20
(О. Резніков) Про підготовку до проведення 
стратегічного командно-штабного навчання 
"Об’єднані зусилля – 2020" 22-25.09.2020

63
20.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08255/08-17 Лист28781/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо невідкладних заходів, 
спрямованих на усунення колапсу в сфері 
медицини, приведення започаткованої медичної 
реформи у відповідність із вимогами чинного 
законодавства

64
20.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08256/08-17 Доручення28783/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо можливих шляхів вирішення 
проблемних питань реформування фтизіатричної 
служби

65
20.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08257/08-17 Лист28785/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради стосовно призупинення другого 
етапу реформування системи охорони здоров’я до 
01 січня 2021 року та фінансування комунальних 
некомерційних підприємств Запорізької обласної 
ради галузі охорони здоров’я

66
20.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08258/08-17 Лист28786/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради стосовно державної підтримки в 
межах реформування психіатричної служби

67
20.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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

08259/08-17 Лист28787/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради стосовно фінансування комунальної 
установи "Запорізький обласний спеціалізований 
будинок дитини "Сонечко" ЗОР

68
20.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08260/08-17 Лист28790/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо скасування другого етапу 
реформування системи охорони здоров’я та 
розроблення нової концепції реформування 
медицини вторинного та третинного рівнів

69
20.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08272/08-06 Доручення35443/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
кількості ліжок для лікування хворих на 
коронавірус

70
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ паперовий паперова

08273/08-04 Витяг з протоколу1-70/2/20-6/2
(Д. Шмигаль) Про Витяг з протоколу  № 70 
засідання Кабінету Міністрів України від 
19.08.2020 (п. 6.2) щодо погашення заборгованості 
із сплати єдиного внеску

71
19.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08291/08-17 Лист29015/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо необхідності вжиття 
невідкладних заходів для підтримки інформаційної 
безпеки населення України в умовах карантину

72
21.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08292/08-06 Доручення35518/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про відеоролик щодо особливостей 
профілактики захворювання на COVID-19 у 
закладах освіти

73
21.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08293/08-06 Доручення34935/1/1-20
(О. Резніков) Про протидію поширенню 
коронавірусу в Україні

74
21.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08296/08-06 Доручення35339/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу № 22 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 17.08.2020

75
21.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство інфраструктури

08239/08-28 Лист11523/35/10-20
Про вжиття заходів щодо забезпечення 
безбар'єрного доступу осіб з інвалідністю до 
транспортної інфраструктури

76
17.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

08097/08-37 Лист10141/6.11.2
Про надання інформації щодо власника пам'ятки 
архітектури місцевого значення будинку на пр. 
Соборному, 234 в м.Запоріжжі та вжиті заходи 
реагування, які були здійснені органом охорони 
культурної спадщини 

77
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08138/08-37 Лист10215/4.1
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 29-ї річниці Незалежності України"

78
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08226/08-37 Лист10305/12.3
Про розміщення соціальної реклами до Дня 
Незалежності України

79
19.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08227/08-37 Лист10257/12.3
Про створення Центрів культурних послуг

80
18.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08270/08-37 Лист10387/6.11.2
Про подачу заявки на прийняття участі у програмі 
"Культура в часи кризи: інституційна підтримка"

81
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

12
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08228/08-34 Лист2951/5.4
Про проведення ХХІІ Всеукраїнської спартакіади 
серед регіональних збірних команд державних 
службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування 21-26.09.2020 (м.Ужгород)

82
19.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08271/08-34 Лист2997/7.2
ММС погодження НПА "Про затвердження 
Стратегії розвитку фізичної культури і спорту до 
2028 року"

83
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

08137/08-48 Лист220/4885
Про обов'язкове проведення курсової підготовки 
керівного складу державних адміністрацій з питань 
керівництва державними адміністраціями в умовах 
правового режиму воєнного стану

84
15.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08277/08-32 Лист1/9-461
Про перевірку готовності закладів освіти до 
початку 2020/2021 навчального року

85
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08278/08-32 Лист1/9-457
Про проведення ХХІІ Міжнародної програми 
"Студентська республіка"

86
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08290/08-43 Лист1/11-5375
Про присвоєння почесного звання Ліпич В.М.

87
11.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08087/08-33 Лист26-04/23760/2-2
Про утилізацію відходів медичного призначення

88
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08125/08-33 Лист25-04/23641/2-2
Про стан виконання заходів Концепції розвитку 
системи екстреної медичної допомоги

89
11.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08181/08-33 Лист25-04/24192/2-2
Про розширення переліку ковідних лікарень

90
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

13
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08208/08-33 Лист25-04/24370/2-2
Про потребу в обладнанні для опорних лікарень

91
18.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08234/08-33 Лист26-04/24461/2-2
Про проведення селекторної наради 21.08.2020 о 
9-00 з питань раннього виявлення хворих на 
коронавірус

92
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08238/08-33 Лист03.4-26/24333/2-
Про проведення засіданнь МСЕК під час COVID-19

93
18.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

08088/08-27 Лист7/30/14060-20
Про моніторинг стану справ у містобудуванні

94
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08089/08-19 Лист7/36.5.1/14053-2
Про оновлення регіональних стратегій розвитку

95
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08093/08-19 Лист7/36.5.1/14037-2
Про надання пропозицій до проєкту Плану заходів 
з реалізації Державної стратегії регіонального 
розвитку на 2021 - 2027 роки

96
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08144/08-25 Лист7/4/14163-20
Про проведення селекторної наради з питань 
реалізації проєкту "Велике будівництво" 19.08.2020 
о 17-00

97
18.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08152/08-37 Лист7/34.1/14155-20
Проо внесення змін до розпорядження КМУ від 
20.05.2020 № 601-р "Про затвердження 
перспективного плану формування територій 
громад"

98
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

14
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08237/08-20 Лист7/7.3/14253-20
Про погодження попередньої оплати проєктів

99
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08240/08-33 Лист7/19.4/14256-20
Про використання субвенції на реалізацію проєктів 
з реконструкції приймальних відділень в опорних 
закладах охорони здоров’я у госпітальних округах

100
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08263/08-25 Лист8/19.1/6077-20
Про виконання протокольного рішення щодо 
реалізації проєкту "Велике будівництво"

101
20.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

08179/08-23 Лист2841-06/50938-0
Про проведення Zoom-конференції "Розвиток 
галузі бджільництва" 28.08.2020

102
18.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08242/08-21 Лист3213-06/51348-0
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про віднесення нерухомого майна у м. Запоріжжі 
до сфери управління Запорізької обласної 
державної адміністрації"

103
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08269/08-23 Лист2852-06/51687-0
Про участь у 2-му етапі пілотного проекту 
впровадження Державного аграрного реєстру

104
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08274/08-23 Лист2832-06/51565-0
Про проведення Всеукраїнського Дня картоплі 
27.08.2020 (с.Піщане Черкаської обл.)

105
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08096/08-35 Лист11602/0/2-20/49
Про підготовку звіту щодо виконання Стратегії 
гендерної рівності Ради Європи

106
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

15
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08155/08-28 Лист11701/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

107
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08174/08-24 Лист2591/0/5-20/29
НДУ ГРИВКО С.Д.
Про забезпечення житлом гр. Де Форест Ноеля 
Костянтиновича

108
18.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

08178/08-35 Лист11736/0/2-20/57
Про погодження проєкту Плану заходів Програми 
діяльності ЮНІСЕФ на 2020-2021 роки

109
18.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08183/08-28 Лист11724/0/2-20/29
Про стан справ щодо недопущення в Україні 
катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів поводження 
та покарання

110
18.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08246/08-28 Лист11820/0/2-20/29
Про облік підприємств громадських організацій 
осіб з інвалідністю щодо користування пільгами з 
оподаткування

111
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

08139/08-37 Лист6975/04/11.1-20
Про інформаційні матеріали до Дня пам'яті 
захисників України

112
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство фінансів

08191/08-20 Лист33010-07-5/2533
Про стан організації та здійснення внутрішнього 
контролю

113
19.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16
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08254/08-20 Лист07010-05-6/2561
Про надання інформації щодо цільових залишків 
коштів освітньої субвенції

114
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

08153/08-21 Лист1/06-3-3956
Про зміни у постановах Кабінету Міністрів Укріїни 
щодо надання адміністративних послуг соціального 
характеру церез ЦНАП

115
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08154/08-51 Лист1/04-1-3950
Про проведення опитування щодо наявності 
транспортних інтернет мереж та серверів

116
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

08107/08-20 Лист01-1876/26-1
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості заборгованості за виконані роботи 
по реконструкції самопливного каналізаційного 
колектора 

117
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

08116/08-22 Лист11-01/349
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про надання інформації щодо обслуговування 
приміських та міжміських маршрутів

118
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08184/08-44 Лист01/03-19/01976
Про проведення мирного зібрання 19.08.2020

119
18.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

08122/08-43 Лист02-68/463-2
Про нагородження Фоменко А.О.

120
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

08123/08-43 Лист02-68/462-2
Про нагородження Дутко Л.С.

121
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08124/08-43 Лист02-68/458-2
Про нагородження Ковпак С.В. (та інші)

122
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

08220/08-40 Лист153
Про залишення без розгляду листа від 16.07.2020 
№ 150

123
27.07.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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

08108/08-20 Лист02-01-17/3286
Про виділення коштів на ремонт дорожнього 
покриття

124
13.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ 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

08176/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про погодження фінансування на виплату 
заробітної плати працівникам закладів охорони 
здоров'я

125
18.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08249/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ВИШНЯКОВА І.О.
Про обслуговування населення з водопостачання 
КП "Конка"

126
18.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Обласна рада

08079/08-54 Лист3630/01-11
Про виділення коштів на виконання робіт з 
протипожежної та техногенної безпеки у закладах, 
засновником яких є районна рада

127
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18
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08130/08-54 Лист3305/01-11
СТЕПНЕНЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОНУ
Про відновлення водопостачання в населені пункти 
сільської ради

128
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08157/08-54 Лист3386/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про забезпечення індивідуальними засобами 
захисту

129
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08173/08-54 Лист3302/01-26
Про підготовку проєкту рішення щодо 
національно-патріотичного виховання

130
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08248/08-54 Лист3492/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на здійснення 
фінансово-господарської діяльності підприємства

131
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08252/08-54 Лист3616/01-13
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про створення науково-практичного та 
навчально-методичного центру з ендоскопії та 
гастроентерології

132
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08282/08-54 Лист3642/01-05
Про надання Запорізькій обласній організації 
УТМР у користування мисливських угідь

133
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08283/08-54 Лист3307/01-11
КП "ЗАПОРІЖЖЯ" ЗОР
Про виділення коштів на капітальний ремонт, в 
тому числі ремонт електричних мереж

134
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08284/08-54 Лист2570/01-11
ФІЛІЯ АТ "ДЕРЖАВНИЙ 
ЕКСПОРТНИЙ-ІМПОРТНИЙ БАНК " В 
М.ЗАПОРІЖЖІ
Про надання додаткового фінансування у вигляді 
кретидних коштів обласному бюджету

135
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08285/08-54 Лист3459/01-11
Про виділення коштів на ремонт автодороги 
державного значення Т 0805 Веселе до М 14

136
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08286/08-54 Лист01-26/0953
Про закінчення терміну дії договору надання 
водного об'єкту на умовах оренди (ТОВ 
"Агрофірма "Росія")

137
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08287/08-54 Лист01-26/0948
Про закінчення терміну дії договору надання 
водного об'єкту на умовах оренди (ТОВ 
"Новополтавка")

138
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

08294/08-54 Лист573
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про обговорення Порядку складання фінансових 
планів КНП на 2021 рік 27.08.2020 об 11-00

139
21.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08295/08-09 Депутатське звернення570
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
18.08.2020

140
18.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08297/08-09 Депутатське звернення572
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання копій проєктів кошторисів на 2021 рік

141
21.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

08100/08-22 Лист001-064/12702
Про вирішення питання загрози НС в Запорізькій 
області

142
13.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08101/08-22 Лист001-064/12763
Про вирішення питання загрози НС в Запорізькій 
області

143
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08212/08-22 Лист001-064/12850
Про безпечне припинення електропостачання ТОВ 
"ЗТМК"

144
17.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08213/08-22 Лист001-064/12930
Про безпечне припинення електропостачання ТОВ 
"ЗТМК"

145
18.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

08131/08-22 Лист9506/ТПУ
Про надання інформації щодо дати проведення 
конкурсів на обслуговування автобусних маршрутів

146
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

08105/08-43 Лист345
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0373
Про нагородження Ніколаєва Р.О. (інші)

147
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08126/08-48 Лист154
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2189
Про надання інформації щодо цивільного 
середовища

148
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

08129/08-33 Лист03.02-27/2048
Про епідситуацію з COVID-19 у Пологівському 
районі

149
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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08135/08-33 Лист01/2946
Про довідку за результатами обстеження КП 
"Готель "Україна" ЗОР 

150
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08156/08-37 Лист21-05/2949
Про тимчасові методичні рекомендації щодо 
проведення культурно-мистецьких заходів

151
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08075/08-40 Лист04
ТОВ "СЛАВУТИЧ - 2020"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації з нормативної грошової оцінки

152
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08103/08-22 Лист843
ПРАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про надання на погодження переліку споживачів, 
що знаходяться на території ліцензійної діяльності 
ПРАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ", постачання 
природного газу яким буде припинено у разі 
оголошення кризової ситуації рівня НС

153
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08104/08-22 Лист13/08/2020
ТОВ "ПЛЕМПТАХОКОМБІНАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ"
Про вирішення конфліктної ситуації з АТ 
"Оператор газорозподільної системи "Запоріжгаз"

154
13.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08109/08-22 Лист27
АСОЦІАЦІЯ "ЗАПОРІЖОБЛАВТОТРАНС"
Про внесення змін до мережі автобусних 
маршрутів Запорізької області

155
13.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08111/08-40 Лист181/01
ТОВ "ПЛЕМПТАХОКОМБІНАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ"
Про виділення в оренду земельної ділянки

156
13.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08112/08-48 Лист157
ТОВ "МІДА"
Про усунення недоліків щодо ведення військового 
обліку

157
13.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

22
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(адресат)
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08223/08-49 Лист908/2155/18
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про заяву щодо участі у судовому засіданні в 
режимі відеоконференції

158
17.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08225/08-49 Лист908/2155/18
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про заяву щодо участі у судовому засіданні в 
режимі відеоконференції

159
17.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08250/08-21 Лист31/2037
ТОВ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про внесення змін до складу комісії зі списання 
державного майна

160
17.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08118/08-49 Листб/н
СФГ "КЛИНОВИЙ"
Про заперечення на відзив позовної заяви у справі 
ДП "Бердянське лісове господарство"

161
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08127/08-24 Лист06-2020
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗРУ 
ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛО
Про розробку та затвердження Програми 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб 
Запорізької області

162
13.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

08214/08-40 Лист2052
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про припинення права постійного користування 
Мелітопольської КЕВ на земельну ділянку

163
14.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08247/08-43 Лист01-234
КП "ФАРМАЦІЯ"
Про нагородження Кузнєцової Н.П. (та інші)

164
17.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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08253/08-40 Лист2107
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою

165
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

08115/08-20 Лист02/1383
Про фінансування капітального ремонту водоводу 
на м.Бердянськ

166
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08264/08-26 Лист06/1414
Про участь у відкритому обговоренні Інвестиційної 
програми 31.08.2020

167
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

08218/08-26 Лист4956/20/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про попередження щодо припинення 
водопостачання

168
18.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08219/08-26 Лист4957/20/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату за умовами договору

169
18.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

08222/08-49 Лист3631/20-Вих321/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію рішення суду по справі Крамаренко Л.А.

170
13.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08224/08-49 Лист328/19/20/4387/2
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про цивільну справу за позовом Шутова І.В.

171
12.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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08261/08-20 Лист533
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СЛУЖБИ КРОВІ" ЗОР
Про фінансування Центру

172
20.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08298/08-25 Лист3455
КНП "БЕРДЯНСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"
Про визначення розпорядника коштів по об'єкту 
"Капітальний ремонт приймального діагностичного 
відділення хірургічного корпусу"

173
21.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Учбові заклади

08072/08-43 Лист01.01-22/1128
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Череп А.В.

174
12.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

08159/08-16 Лист09-07/12
(О. Бугай) Про проведення селекторної наради 
18.08.2020 о 14-00 з питань святкування Дня 
Незалежності України

175
18.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08211/08-16 Лист04-01/1791
(С. Трофімов) Про заходи з відзначення 29-ї 
річниці незалежності України

176
14.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08251/08-16 Лист04-01/1869
(С. Трофімов) Про участь у проведенні "Ходи 
ветеранів" 24.08.2020 у м.Києві

177
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Президент України

08210/08-02 Указ318/2020
Про відзначення 29-ї річниці незалежності України

178
12.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08268/08-02 Указ329/2020
Про заходи щодо підтримки сфери культури, 
охорони культурної спадщини, розвитку 
креативних індустрій та туризму

179
18.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

08134/08-50 Лист01-25/0640
Про засвідчення зразків підписів

180
14.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08230/08-43 Лист01-18/0447
Про нагородження Тарасевича Р.А.

181
14.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

08169/08-43 Лист01-20/0425
Про нагородження Тарасова В.Г.

182
14.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

08207/08-22 Лист01-22/327
Про організацію руху великовагового транспорту з 
кар'єрів

183
12.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08229/08-43 Лист1179/01-31
Про нагородження Соколовського В.М.

184
17.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

08168/08-43 Лист1127/11-31
Про нагородження Хижука В.М.

185
14.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

08069/08-20 Лист01-24/118
Про реконструкцію будівлі Пришибської 
загальноосвітньої школи

186
12.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08221/08-43 Лист01-14/95
Про нагородження Христової С.В.

187
17.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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Сільські та селищні ради

08070/08-37 Лист674
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про запрошення на святкування Дня Прапора та 
Дня Незалежності України 21.08.2020

188
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08102/08-40 Лист01-48/1668
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання щодо передачі ГУ 
Держгеокадастру у Запорізькій області земельних 
ділянок с/г призначення державної власності у 
комунальну власність

189
13.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08281/08-22 Лист01.02-10/667
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги Т-04-08

190
20.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08288/08-26 Лист1798
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про дозвіл на користування водопроводом 
с.Новотроїцьке

191
13.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

08232/08-20 Доповідна записка26д/04-01
Про проведення планового внутрішнього аудиту 
ефективності в Службі у справах дітей ЗОДА

192
20.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

08133/08-21 Доповідна запискаб/н
Про передачу з державної у комунальну власність 
територіальної громади м.Запоріжжя будинку №3 
по вул. Автобусна

193
18.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

Департамент капітального будівництва
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08299/08-20 Доповідна запискаб/н
Про визначення Департамента капітального 
будівництва ОДА головним розпорядником 
субвенції

194
21.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

08077/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Фокіної Л.Ю.

195
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

08086/08-35 Доповідна запискаб/н
Про заборону проведення державної атестації 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 
території Запорізької області в 2020 році

196
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08132/08-43 Лист03.2-39/0859
Про нагородження Бєлова О.І. та Журавльова О.А.

197
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент фінансів

08078/08-20 Лист12-10/1573
Про заходи щодо забезпечення складання проєкту 
обласного бюджету на 2021-2023 роки

198
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я

08073/08-22 Лист1937/03-06
Про вирішення питання забезпечення 
безперебійного електропостачання 
водогосподарських підприємств 

199
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

08084/08-34 Лист5301-2633/5307
Про виконання Програми захисту населення і 
територій від НС техногенного та природного 
характеру на 2018-2022 роки

200
12.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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08085/08-34 Лист5301-2669/5307
Про стан готовності Запорізької територіальної 
підситеми ЄДС ЦЗ

201
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

08215/08-33 ЛистВих-06-13-11/52
Про інформування щодо спеціалістів з питань 
оцінки безпечності санітарно-гігієнічного та 
протиепідемічного стану в місцях проведення 
заходів 19.08.2020

202
18.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

08136/08-20 Лист3064/13
Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2021 році

203
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області

08231/08-43 Лист208-01.1/01.1/05.
Про нагородження Мельник І.Б (інші)

204
18.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

08143/08-22 Лист16-02/2020
Про обслуговування апаратури оповіщення у 2020 
році

205
11.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

08099/08-43 Лист1618
Про нагородження Нефедова Є.А. (інші)

206
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08167/08-48 Лист1554/2
Про акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку призовників в ТОВ " НВФ 
МІДА, ЛТД"

207
06.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура
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08110/08-46 Лист32-4893вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ботанічного 
заказника місцевого значення "Водянські і 
Іванівські кучугури"

208
13.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08145/08-46 Лист32/2-4943вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ботанічного 
заказника місцевого значення "Балка Зразкова"

209
14.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08158/08-46 Лист31-5449вих20
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо укладених договорів 
оренди на земельну ділянки ФОП Дубінець В.М. та 
ТОВ "Геоникс"

210
03.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08185/08-46 Лист120-432вих20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо отримання дозволу 
на викиди забруднюючих речовин ТОВ "Стімекс"

211
18.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08217/08-46 Лист112-5481вих20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо забезпечення 
харчуванням учнів

212
17.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08128/08-43 Лист11-611вих-20
Про нагородження Токмакової К.М. (та інші)

213
17.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08161/08-46 Лист05/1-1222вих-20
Про надання інформації щодо програм у сфері 
використання та охорони водних ресурсів

214
14.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08172/08-46 Лист19-3947вих-20
Про недопущення припинення електропостачання 
ТОВ "ЗТМК"

215
14.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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08206/08-46 Лист19-3973вих-20
Про недопущення припинення електропостачання 
ТОВ "ЗТМК"

216
17.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

08074/08-40 ЛистН/НТЗ-21/511
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

217
06.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08180/08-22 ЛистН-21/537
Про організацію перевезень залізничним 
транспортом у межах Дніпропетровської та 
Запорізької областей

218
14.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08186/08-22 ЛистЕ-05/2132
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СЛУЖБА 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ "
Про узгодження Графіку погодинного відключення 
електроенергії споживачів, які живляться від мереж 
РФ "Придніпровська залізниця" по Запорізькій 
області на 2020-2021 роки

219
13.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

08265/08-43 Лист14244/41/32/01-2
Про нагородження Кухтика І.Т. (та інші)

220
18.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08106/08-43 Лист59/13-2986нт
Про нагородження Кривошеєнка С.В.

221
13.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08203/08-45 Лист21-40-1973
Про реєстрацію юридичних осіб для направлення 
територіальним виборчим комісіям

222
14.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

08204/08-08 Постанова176
Про призначення перших виборів депутатів 
районних рад на 25 жовтня 2020 року

223
14.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова
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08205/08-08 Подання178
Про затвердження середніх норм видатків 
територіальних та дільничих виборчих комісій на 
підготовку та проведення місцевих виборів 25 
жовтня 2020 року

224
14.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

08266/08-08 Постанова182
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 1 серпня 2020 року № 156

225
18.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08267/08-08 Постанова184
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 172

226
18.08.2020від

№
від 21.08.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба статистики України

08244/08-19 Лист09.1-03/220-20
Про запровадження щотижневого моніторингу цін 
на товари протиепідемічного призначення

227
19.08.2020від

№
від 20.08.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

08092/08-34 Лист08-13/5436-20
Про вжиття додаткових заходів щодо недопущення 
лісових пожеж

228
14.08.2020від

№
від 17.08.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08190/08-43 Лист10-28/5582-20
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
лісівник України" Лугініну М.С.

229
19.08.2020від

№
від 19.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

08160/08-46 Лист0434-111/28172
Про надання інформації щодо розміщення коштів 
Департаменту фінансів ЗОДА у ПАТ АБ 
"Укргазбанк"

230
10.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

08140/08-37 Лист2221/09.6-07-20
Про інформаційні матеріали до Дня Незалежності 
України та Дня Державного прапора

231
17.08.2020від

№
від 18.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату обласної державної адміністрації
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