
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 25.08.20 по 31.08.20

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

08390/08-43 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування) (Управління молоді)
Про нагородження ДОР Тарасова В.Г. медаллю "За 
розвиток Запорізького краю"

1
26.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08447/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів Департаменту 
охорони здоров'я ЗОДА на заходи Програми 
розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 
2018-2022 роки

2
28.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08487/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів Департаменту 
охорони здоров'я ЗОДА на заходи Програми 
розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 
2018-2022 роки

3
31.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08493/08-43 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування) (Управління молоді)
Про нагородження Шеховцової К.В.

4
31.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08494/08-43 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування) (Управління молоді)
Про нагородження Черненка І.І.

5
31.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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08497/08-20 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування) (Департамент 
культури)
Про внесення змін до додатку 6 до рішення 
обласної ради від 06.08.20210 № 40 "Про внесення 
змін і доповнень до рішення обласної ради від 
12.12.2019 № 141 "Про обласний бюджет на 2020 
рік" (зі змінами та доповненнями)

6
31.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08502/08-43 Доповідна запискаб/н
В.ТИШЕЧКО (Департамент цивільного захисту)
Про нагородження Будаєва М.В. (інші)

7
31.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

08350/08-49 Ухвала910/1956/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

8
17.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08354/08-49 Ухвала908/2155/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

9
20.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Народні депутати України

08313/08-09 Депутатське звернення20 99718
НДУ Ю. ТИМОШЕНКО
Про допомогу на лікування гр. Змієвської А.І.

10
18.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08326/08-09 Депутатське звернення282д9/15-2020/1
НДУ Є. ШЕВЧЕНКО
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
капітальний ремонт покрівлі будинку № 65 по вул. 
Незалежної України в м. Запоріжжя

11
25.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08327/08-09 Депутатське звернення283д9/6-2020/14
НДУ С. ШТЕПА
Про виділення субвенції на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку території

12
25.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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08345/08-09 Депутатське звернення282д9/6-2020/14
НДУ Є. ШЕВЧЕНКО
Про перелік об’єктів (заходів), що фінансуються у 
2020 році за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

13
25.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08359/08-09 Депутатське звернення105
НДУ КРЕЙДЕНКО В.В.
Про порушення прав Шестопалової Д.З. і її 
малолітнього сина

14
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08360/08-09 Депутатське звернення147д9/7-82
НДУ МАМКА Г.М.
Про надання інформації щодо реалізації бюджетної 
програми "Будівництво футбольних полів зі 
штучним покриттям"

15
20.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08374/08-09 Депутатське звернення285д9/6-2020/14
НДУ Ю. ЯЦИК
Про включення до переліку об’єктів (заходів), що 
фінансуються у 2020 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих території 

16
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08377/08-09 Депутатське зверненняб/н
НДУ Ю. ЯЦИК
Про включення до переліку об’єктів (заходів), що 
фінансуються у 2020 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих території 

17
21.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08416/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2020/1
НДУ Ю. ЯЦИК
Про вжиття заходів щодо завершення робіт на 
об'єкті "Реконструкція КНС № 2 у м.Оріхів"

18
26.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

3
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08417/08-09 Депутатське звернення285д9/7-2020/14
НДУ Ю. ЯЦИК
Про включення до переліку об’єктів (заходів), що 
фінансуються у 2020 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

19
26.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08433/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2020/1
НДУ Ю. ЯЦИК
Про надання інформації щодо відсутності системи 
оповіщення на території Кам'янсько-Дніпровської 
ОТГ

20
27.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08434/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2020/1
НДУ Ю. ЯЦИК
Про надання інформації щодо затягування 
будівництва полігону для поховання твердих 
побутових відходів

21
27.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

08430/08-44 Лист42
ВГО "ОБ'ЄДНАНІ ВІЙНОЮ. 90-Й БАТАЛЬЙОН"
Про надання транспорту для участі у "Ході 
ветеранів"

22
06.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08513/08-42 Лист56-08/20-3
ГО "ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПРАЦЕЗДАТНИХ ІНВАЛІДІВ"
Про кандидатуру Клопоти Є.А. 

23
15.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

08480/08-41 Лист027/08/2020
АГЕНТСТВО ООН У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ В 
УКРАЇНІ
Про забезпечення житлом ВПО

24
26.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

4
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08473/08-40 Листб/н
ГР. КАЛАШНІК С.А.
Про включення земельної ділянки під водним 
об'єктом до переліку земельних ділянок державної 
власності на земельні торги

25
26.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08314/08-22 Лист44/09-000866/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електричної енергії КП "КОМУНАЛЬНІ 
СИСТЕМИ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МР

26
18.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08321/08-22 Лист097
ТОВ "ГУТАРЬОВ ТА ПАРТНЕРИ УКРАЇНИ"
Про співробітництво

27
11.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08323/08-32 Лист77001-07/155
ДЕРЖАВНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА 
УСТАНОВА "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО 
УПРАВЛІННЯ"
Про підготовку Меморандуму про співпрацю

28
19.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08347/08-49 Листб/н
ТОВ "ГЕОНИКС"
Про пояснення у справі ТОВ "Агротіс"

29
25.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08389/08-49 Адвокатський запит1/08/20
АДВОКАТ ПИСАРЕНКО С.Ю.
Про надання інформації щодо територіальних 
громад Приазовського р-ну

30
21.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08395/08-51 Лист756
ТОВ "ЛІГА ЗАКОН 1"
Про пропозицію щодо придбання онлайн-сервісу 
Semantrum

31
19.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

5
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08407/08-37 Лист52
ПРАТ "ГАЛ-ЕКСПО"
Про проведення 20.10-22.10.2020 Львівського 
міжнародного форуму індустрії туризму та 
гостинності (м.Львів)

32
14.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08420/08-46 Лист04/215-1370-20
ПРОКУРАТУРА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про надання інформації стосовно Проценка А.Є.

33
27.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08456/08-39 Лист2020/007
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ 
"ЛЕЦ ІТ ЮКРЕЙН"
Про проведення щорічної міжнародної екологічної 
акції 19.09.2020

34
28.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08470/08-33 Лист02-828
ТОВ "НВК УКРЕКОПРОМ"
Про співробітництво

35
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08498/08-28 Лист01-179
ПРОЄКТ МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 
"ІНКЛЮЗИВНИЙ РИНОК ПРАЦІ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ В УКРАЇНІ"
Про проведення зустрічі 29.09.2020

36
27.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08520/08-22 Лист19.2-15-1968
ДП "ДЕРЖДОР НДІ"
Про підвищення кваліфікації спеціалістів

37
28.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08521/08-37 Лист02-93/20
ГО "СПІЛКА ВІРМЕН УКРАЇНИ"
Про участь у конференції виїзного засідання 
11.09.2020 (м.Запоріжжя)

38
21.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08522/08-22 Лист2808-11
ТОВ "КОЛУМБУС" (ТМ "МАЯКПАК")
Про виробництво одноразових упаковок для 
продуктів харчування

39
28.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08523/08-40 Лист39/08-2020
ТОВ "ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ"
Про надання копій документів для обгрунтування 
розміру земельної ділянки

40
25.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08527/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про запрошення до участі у Біблійних читаннях 
(03.09.2020 з 8-00 до 8-45)

41
31.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Суди

08348/08-49 Ухвала908/243/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Торгівельна 
компанія "Донрибкомбінат"

42
17.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08353/08-49 Листб/н
АДВОКАТ САЛАНСЬКА І.Л.
Про відповідь на відзив на позовну заяву  у справі 
за позовом Ботіївської сільської ради

43
25.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08355/08-49 Ухвала910/1674/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Агротіс"

44
18.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08479/08-49 Ухвала910/1956/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

45
20.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08531/08-49 Ухвала910/10535/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

46
21.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08532/08-49 Ухвала910/8690/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

47
20.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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документа

08378/08-28 Лист130
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про реалізацію Програми "Правова підтримка ВПО 
та органів місцевого самоврядування"

48
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08318/08-03 Постанова722
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 
листопада 2016  р. № 827

49
19.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08319/08-03 Постанова723
Про внесення змін до Порядку зарахування частини 
акцизного податку з виробленого в Україні та 
ввезеного на митну територію України пального до 
загального фонду бюджетів місцевого 
самоврядування у 2020 році

50
19.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08325/08-06 Доручення35591/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання протоколів № 23 та 
№ 24 позачергового засідання Державної комісії з 
питань ТЕБ та НС

51
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08329/08-06 Доручення35647/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
зустрічі Прем'єр-міністра України з 
представниками Всеукраїнської ради церков і 
релігійних організацій від 20.08.2020

52
22.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08330/08-17 Лист29098/0/2-20
(О. Ярема) ФРОНТ-ОФІС ЛУГАНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про інформування внутрішньо переміщених осіб 
стосовно зміни адреси для голосування

53
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08331/08-03 Розпорядження1043-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Національної стратегії з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року 
"Рухова активність - здоровий спосіб життя - 
здорова нація" на 2021 рік

54
19.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08332/08-03 Розпорядження1044-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 29-ї річниці незалежності України

55
19.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08337/08-04 Витяг з протоколу1-70/2/20-6/4
(Д. Шмигаль) ВИТЯГ з протоколу  № 70 засідання 
Кабінету Міністрів України (п. 6.4) від 19.08.2020

56
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08338/08-06 Доручення35146/1/1-20
(О. Резніков) Про забезпечення ефективного 
державного контролю на транспорті

57
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08339/08-06 Доручення35088/1/1-20
(О. Резніков) Про виконання пункту 2 
розпорядження КМУ від 28.11.2019 № 1417-р

58
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08340/08-06 Доручення34309/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про реалізацію постанови КМУ від 
05.02.2020 № 65 в спеціалізованих закладах 
охорони здоров'я

59
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08370/08-06 Доручення35403/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ СОХА Р.В.
Про діяльність КНП "Госпіталь ветеранів війни" 
ЗОР

60
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08373/08-03 Постанова744
Деякі питання реалізації пілотного проекту  з 
монетизації одноразової натуральної допомоги 
“пакунок малюка"

61
29.07.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08396/08-06 Доручення35842/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про контроль за дотриманням 
протиепідемічних заходів у закладах освіти

62
26.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08400/08-06 Доручення35848/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів щодо 
використання бюджетних асигнувань

63
26.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08401/08-17 Лист29271/0/2-20
(В. Федорчук) Про надання дозволу на копіювання 
актів Уряду

64
26.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08405/08-17 Лист29310/0/2-20
(В. Поліщук) Про виконання пункту 6 
протокольного рішення №19 позачергового 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
12.08.2020

65
26.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08438/08-17 Лист29469/0/2-20
(В. Федорчук) Про аналітичну записку "Щодо 
зміцнення фінансової спроможності громад"

66
27.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08439/08-03 Постанова750
Про підвищення оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій бюджетної сфери

67
26.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08453/08-06 Доручення35788/1/1-20
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 26.08.2020

68
28.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08461/08-03 Постанова755
Про затвердження Порядку формування і ведення 
ліцензійного реєстру 

69
26.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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08463/08-06 Доручення36240/0/1-20
(О. Стефанішина) Про участь України у програмах 
транскордонного та прикордонного 
співробітництва ЄС у 2021-2027 роках

70
28.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08481/08-06 Доручення36251/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання протоколу № 25  
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 25.08.2020

71
28.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08483/08-06 Доручення35603/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо площі 
та межі територіальних громад і районів, місцеві 
вибори у яких мають відбутися 25.10.2020

72
28.07.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08484/08-06 Доручення36357/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання протоколу 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 27.08.2020 № 26

73
28.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08485/08-17 Лист29720/0/2-20
(В. Федорчук) Про надання кандидатур до складу 
робочої групи для підготовки програми "Басейн 
Чорного Моря" на 2021-2027 роки

74
28.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08486/08-06 Доручення35517/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення марафону з нагоди 
Європейського тижня спорту 12-26.09.2020

75
28.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08506/08-06 Доручення35145/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про заходи щодо підтримки сфери 
культури, охорони культурної спадщини, розвитку 
креативних індустрій та туризму

76
31.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
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

08536/08-17 Лист29805/0/2-20
(В. Федорчук) Про реєстрацію проєкту "Підтримка 
підприємництва та розвитку зайнятості на 
Азовському узбережжі в Донецькій та Запорізькій 
областях"

77
31.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
ДАК "Автомобільні дороги України"

08320/08-42 Лист1/1/6-10/1920
Про надання облікової картки форми 6 Бородая 
О.М.

78
11.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

08403/08-20 Лист22/5.2-2794-20
Про визначення відповідальної особи для 
отримання субвенції на підтримку територій, що 
зазнали негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту

79
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

08514/08-41 Лист51/36-212/3-195
Про взаємодію з представниками вітчизняних 
ділових кіл

80
28.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

08343/08-26 Лист2754/25/14-20
Про проведення наради з питань підготовки 
підприємств паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства, об’єктів 
соціальної сфери та інфраструктури до 
осінньо-зимового періоду 2020/2021 26.08.2020

81
20.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

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

08437/08-38 Лист10616/12.3
Про поширення відеоролика щодо формування 
нової культури поведінки, навчання та перебування 
у закладах загальної середньої освіти з 
урахуванням епідеміологічної ситуації, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

82
27.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

08462/08-38 Лист10614/5.1
Про надання інформації щодо роз'яснювальної 
роботи з метою профілактики COVID-19

83
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

08341/08-34 Лист3029/7.2
Про надання фінансово-економічних розрахунків 
до проєкту Стратегії розвитку фізичної культури і 
спорту до 2028 року      

84
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08344/08-34 Лист3019/12
Про надання інформації щодо реалізації об’єктів 
спортивної інфраструктури, що плануються бути 
введеними у 2020 році

85
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08402/08-34 Лист3067/3.4
Про організацію та проведення Всесвітнього дня 
прибирання 19.09.2020

86
26.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08412/08-37 Лист3076/15
Про Історично-просвітницький фестиваль "Під 
Покровом Тризуба 2020"

87
26.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08432/08-34 Лист3098/15
Про подання звіту щодо виконання Плану дій щодо 
реалізації Стратегії національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки

88
27.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08436/08-43 Лист3107/9.2
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник фізичної культури і спорту України" 
Коваленку О.А.

89
27.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство оборони

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08495/08-48 Лист154/141/513
КОМАНДУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ 
СИЛ ЗСУ
Про організацію перевезення негабаритного 
вантажу

90
27.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08306/08-32 Лист1/9-440
Про надання інформації щодо використання коштів 
розподілу субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих результатів"

91
14.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08307/08-32 Лист1/9-466
Про центри професійного розвитку педагогічних 
працівників

92
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08372/08-32 Лист1/9-467
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження Плану заходів з реалізації 
Національної стратегії розбудови безпечного і 
здорового освітнього середовища у новій 
українській школі на 2020-2021 роки"

93
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08379/08-32 Лист1/9-470
Про підтримку та розвиток позашкільної освіти

94
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08399/08-32 Лист1/9-472
Про доставку підручників

95
26.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08450/08-32 Лист1/11-5810
Про погодження пропозицій щодо використання 
коштів освітньої субвенції

96
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08454/08-32 Лист1/9-485
Про моніторинг використання коштів освітньої 
субвенції

97
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08448/08-33 Лист23-04/25238/2-2
Про передачу документів за субпроєктом 

98
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

08322/08-26 Лист7/10.1/14358-20
Про надання інформації щодо виконання наказів 
Мінрегіону №312 та №326

99
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08342/08-26 Лист7/10.2/14360-20
Про надання інформації щодо підприємств 
теплоенергетики щодо яких існують ризики зриву 
опалювального періоду

100
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08369/08-25 Лист7/4/14448-20
Про проведення селекторної наради з питань 
реалізації проєкту "Велике будівництво" 26.08.2020 
о 17-00

101
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08431/08-26 Лист7/11/14490-20
Про надання щомісячної інформації щодо кількості 
встановлених вузлів обліку теплової енергії в 
будівлях бюджетних установ

102
26.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08444/08-25 Лист7/19.4/14569-20
Про виконання протокольного доручення від 
26.08.2020 щодо реалізації проєкту "Велике 
будівництво"

103
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08445/08-20 Лист7/19.4/14561-20
Про стан використання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості

104
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08446/08-41 Лист7/12/14553-20
Про моніторинг та активізацію співпраці з 
Республікою Австрія

105
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08451/08-26 Лист7/9.1.2/14545-20
Про надання інформації щодо оснащеності 
приладами комерційного та розподільного обліку

106
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08505/08-25 Лист7/4/14670-20
Про надання пояснень щодо причин не завершення 
будівельних робіт у загальноосвітніх навчальних 
закладах

107
29.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08508/08-42 Лист7/34/14661-20
Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення деяких змін до Закону України "Про 
місцеві державні адміністрації"

108
28.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

08371/08-38 Лист2832-06/52044-0
Про надання інформації щодо працівників 
структурних підрозділів, відповідальних за 
здійснення комунікації з громадськістю та 
засобами масової інформації

109
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08328/08-28 Лист11943/0/2-20/29
Про надання інформації щодо діяльності 
підприємств, організацій громадських організацій 
інвалідів, які отримали дозвіл на право 
користування пільгами з оподаткування

110
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08413/08-35 Лист12057/0/2-20/29
Про проведення профілактичного заходу "Урок"

111
26.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08414/08-35 Лист12067/0/2-20/29
Про надання інформації щодо дітей, які 
повернулися до сімей після карантину

112
26.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08464/08-28 Лист12169/0/2-20/56
Про впровадження електронних сервісів для 
надання адміністративних послуг соціального 
характеру мешканцям територіальних громад

113
28.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08507/08-35 Лист12225/0/2-20/29
Про надання інформації щодо фінансування 
інтернатних закладів

114
28.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

08415/08-43 Лист7190/04/20-20
Про відзначення ветеранів державними нагородами

115
25.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство фінансів

08449/08-20 Лист33020-07-5/2631
Про надання інформації щодо складу підрозділу 
внутрішнього аудиту

116
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08452/08-20 Лист24020-08-6/2635
Про надання роз'яснень щодо складання 
фінансового плану ДП "Місцеві дороги Запорізької 
області"

117
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

08388/08-51 Лист1/04-1-3987/1/12
Про підключення закладів загальної середньої 
освіти до Інтернету

118
18.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08524/08-21 Лист1/06-3-4190
Про надання інформації щодо плати за 
адміністративні послуги

119
31.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

08308/08-22 Лист09075/03-24/09
Про надання інформації щодо забезпечення 
системи автоматичної фотовідеофіксації порушень 
правил дорожнього руху

120
19.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

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

08383/08-20 Лист02-35/464-2
Про фінансування природоохоронних заходів по 
м.Мелітополю із коштів обласного екофонду в 2021 
році

121
17.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08429/08-43 Лист3371/02-68-2
Про присвоєння почесного звання Абдуллаєву А.К.

122
21.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

08364/08-20 Лист03-01-19/1545
Про виділення коштів за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
соціально-економічний розвиток окремих 
територій

123
25.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

08335/08-30 Лист05/21-856
Про надання копій звернень щодо об'єднання 
територіальних громад

124
19.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08305/08-09 Депутатське звернення016/02
ДОР ФУКС Г.Г.
Про надання інформації щодо обсягів фінансування 
КНП "Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР та 
КНП "Госпіталь ветеранів війни"
***08576/08-54*2020

125
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08380/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування пропозицій

126
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

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

08310/08-54 Лист01-26/0958
Про врегулювання відносин, пов'язаних із орендою 
майна

127
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08404/08-54 Лист3584/01-16
ГО "УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "ЩИТ"
Про вирішення питання закриття госпітального 
відділення у КНП "Запорізька обласна клінічна 
лікарня" ЗОР

128
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08406/08-54 Лист01-27/0960
Про посилення контролю щодо дотримання 
протиепідемічних заходів

129
26.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08510/08-54 Лист3409/01-13
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про вирішення питання затвердження нової 
редакції Статуту КУ

130
28.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08511/08-54 Лист3414/01-11
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ" ЗОР
Про надання фінансової допомоги підприємству

131
28.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08528/08-54 Лист01-26/0983
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості

132
31.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

08465/08-09 Депутатське звернення578
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
27.08.2020

133
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
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

08466/08-09 Депутатське звернення576
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
27.08.2020

134
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

08361/08-22 Лист1/06-01-327
Про пропозицію щодо впровадження 
автоматизованої системи диспетчерського 
управління на автомобільному транспорті

135
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

08316/08-22 Лист001-064/13080
Про загрозу виникнення надзвичайної ситуації в 
Запорізькій області

136
20.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08317/08-22 Лист001-064/13175
Про загрозу виникнення надзвичайної ситуації в 
Запорізькій області

137
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08358/08-22 Лист001-065/13108
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ЗТМК"

138
20.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08474/08-22 Лист001-064/13230
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

139
25.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжнафтопродукт"

08315/08-22 Лист001-064/13082
Про загрозу виникнення надзвичайної ситуації в 
Запорізькій області

140
20.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

20



№
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

08512/08-22 Лист53
ЗОО ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ЕНЕРГЕТИКИ...
Про включення ПрАТ "Запоріжтрансформатор" до 
переліку підприємств, які потребують державної 
підтримки

141
28.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

08303/08-33 Лист03.02-27/3016
Про введення на території м.Токмак додаткових 
протиепідемічних заходів

142
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08309/08-22 Лист59
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про вирішення питання укладення договору на 
перевезення пасажирів 

143
24.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08346/08-40 Лист137
ПСП "РОСТОК-АГРО"
Про погодження паспорта водного об'єкта

144
13.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08385/08-43 Лист145
МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ "СУЧАСНИК"
Про подання на здобуття премії

145
20.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08469/08-22 Лист69
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про поновлення перевезення пасажирів

146
28.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08472/08-40 Лист310/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про укладання договорів оренди земельних ділянок

147
25.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08302/08-26 Лист5045/20/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про вирішення питання між КП "Водоканал" та КП 
"Михайлівський сількомунгосп"

148
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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08398/08-40 Лист2163
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

149
26.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08419/08-28 Лист4695/07-05
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Про претензію щодо виплати допомоги по 
безробіттю Барановській М.В.

150
25.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

08356/08-20 Лист108
КП "МЕЛІТОПОЛЬКОМУНТРАНС"
Про фінансування природоохоронних заходів

151
19.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи культури

08488/08-20 Лист193
КЗ ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА" ЗОР
Про погашення кредиторської заборгованості

152
25.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08311/08-20 Лист4845
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на фінансування поточних та 
капітальних видатків КНП

153
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08392/08-20 Лист01-11/648
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про фінансування підприємства

154
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
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

08393/08-20 Лист01-11/649
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про перерозподіл помісячного виділення коштів

155
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

08301/08-25 Лист162
КЗ "ОРІХІВСЬКИЙ НВК №2 ІМ.В.А.Лазаряна"
Про введення в експлуатацію новобудови за класом 
наслідків СС-1

156
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08304/08-50 Лист62-08/781
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про запрошення на відкриття гімнастичної зали 
(07.09.2020)

157
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08368/08-20 Лист180
ЗАПОРІЗЬКИЙ НВК № 41
Про виділення коштів за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
соціально-економічний розвиток окремих 
територій

158
25.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

08375/08-16 Лист44-01/3456
(Ю. Ковалів) ФОП ПОВАРОВ А.А.
Про надання послуг приймання стічних вод у 
системи каналізації в м.Запоріжжі

159
19.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08443/08-16 Лист41-01/109
(К. Тимошенко) Про надання інформації щодо 
ангіографічного обладнання

160
25.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08440/08-02 Указ342/2020
Питання розвитку національної системи 
фізкультурно--спортивної реабілітації ветеранів 
війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни

161
23.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

08362/08-43 Лист1814/01-33
Про нагородження Чижа Є.П.

162
18.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

08457/08-43 Лист0101-36/380
Про нагородження Кудрі І.О.

163
21.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08515/08-40 Лист1765/01-17
Про проєкт договору щодо оплати авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки

164
27.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

08367/08-20 Лист01-22/0442
Про виділення коштів за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
соціально-економічний розвиток окремих 
територій

165
25.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

08363/08-20 Лист01-01-20/0416
Про виділення коштів за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
соціально-економічний розвиток окремих 
територій

166
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Олександрівська райадміністрація

08394/08-22 Лист2153/06-13/20.01
Про надання інформації щодо засобів регулювання 
дорожнього руху

167
21.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація
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08518/08-20 Лист0426/61-02
Про виділення коштів з обласного екофонду у 2021 
році

168
27.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Шевченківська райадміністрація

08366/08-20 Лист09/01-31/0584
Про виділення коштів за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
соціально-економічний розвиток окремих 
територій

169
25.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Приморська райрада

08386/08-39 Лист139/01-43
Про надання висновків щодо розгляду результатів 
інвентаризації ставків, гідротехнінчих споруд

170
26.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

08365/08-20 Лист716/02-01-17
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
соціально-економічний розвиток окремих 
територій

171
25.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08384/08-20 Лист1830
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання роз'яснення щодо плати за надра

172
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08391/08-22 Лист01-69/652
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про пасажирські перевезення

173
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
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(адресат)
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08458/08-23 Лист1896
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про надання інформації щодо строків виконання 
робіт з рекультивації на ділянках, які є приватною 
власністю мешканців села Володимирівка 
Приазовського району

174
19.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08496/08-22 Лист306/01-22
ПРИМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги М-18

175
28.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08499/08-22 Лист01-69/665
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про пасажирські перевезення

176
28.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08516/08-40 Лист637
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про акт приймання-передачі земельної ділянки

177
26.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08519/08-30 Лист02-01-13/114
КУПРІЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про незаконне включення до складу Матвіївської 
ОТГ

178
25.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

08471/08-20 Лист2516/01-02
Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та 
раціональне використання природних ресурсів, які 
фінансуються з ФОНПС у 2020 році

179
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я
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№
з/п

Джерело  інформації 
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08459/08-20 Доповідна запискаб/н
Про стан забезпечення видатками до кінця 
поточного року комунальних закладів та установ 
обласного підпорядкування

180
28.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08478/08-20 Доповідна записка04-04/2581
Про передбачення фінансування заходів у сферах 
цивільного захисту техногенної та пожежної 
безпеки захисту закладів охорони здоров'я

181
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

08468/08-22 Доповідна запискаб/н
Про вирішення питання передачі функцій 
управління дорогами загального користування 
місцевого значення в Запорізькій області

182
28.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08477/08-38 Доповідна запискаб/н
Про прискорення процедури погодження проєкту 
розпорядження голови облдержадміністрації "Про 
видачу ФОП Гриненко І.К. дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами поза межами населених 
пунктів Запорізької області"

183
28.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

08376/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження колективу дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку "Лазурна райдуга"

184
26.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08467/08-35 Доповідна запискаб/н
Про призначення Радника з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
запобігання та протидії насильству за ознакою статі 
на громадських засадах

185
28.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08504/08-28 Доповідна запискаб/н
Про продовження режиму простою центрів 
комплексної реабілітації на час карантину

186
31.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів
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08300/08-20 Лист12-10/1608
Про оцінку ефективності бюджетних програм

187
20.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08381/08-29 Лист12-10/1617
Про надання інформації щодо здійснення 
протипожежних заходів

188
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Служба у справах дітей

08333/08-33 Доповідна запискаб/н
Про виявлення випадку захворювання на 
COVID-19 в обласному закладі соціального захисту 
дітей та вжиті заходи

189
25.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

08409/08-50 Лист3841/9/08-01-01-
Про участь у засіданні колегії 27.08.2020 о 10-00

190
19.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

08425/08-40 Лист548-ДК/0039/КВ
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
Пашко О.М.

191
25.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08426/08-40 Лист696-ДК/0038/КВ
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
ТОВ "Укрінспецмаш"

192
25.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08427/08-40 Лист695-ДК/00379/К
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
ТОВ "Укрінспецмаш"

193
25.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08428/08-40 Лист692-ДК/0035/КВ
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
ТОВ "Укрінспецмаш"

194
25.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

28



№
з/п

Джерело  інформації 
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08408/08-46 Лист8459/6-2020
Про ситуацію на філії "Запорізький кінний завод № 
86" ДП "Конярство України"

195
25.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08435/08-46 Лист8536/01/6-2020
Про ситуацію на філії "Запорізький кінний завод № 
86" ДП "Конярство України"

196
27.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

08530/08-49 Ухвала908/2153/20
УХВАЛА суду по справі ПП "Адам"

197
26.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

08503/08-22 Лист17-02/2020
Про вирішення питання щодо обслуговування та 
утримання апаратури оповіщення Запорізької 
області

198
27.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

08475/08-48 Лист1696
Про участь представника у проведенні 
мобілізаційного завдання 15.09.2020

199
25.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08500/08-48 Лист1654/2
Про копію акту перевірки стану організації та 
ведення військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних в ТОВ "Оріхівський 
хлібокомбінат"

200
19.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08501/08-48 Лист1655/2
Про копію акту перевірки стану організації та 
ведення військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних в Оріхівській МР

201
19.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

08455/08-39 Лист98-р
Про результати засідання Екологічної ради при 
ЗОСППР "Потенціал"

202
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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Запорізький окружний адміністративний суд

08351/08-49 Лист280/6450/19/317
Про копію рішення суду у справі за позовом ТОВ 
"Інститут Ефективних технологій - Гео"

203
19.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08352/08-49 Ухвала280/388/19
Про ухвалу суду у справі за позовом ДП "НАЕК 
"Енергоатом", в особі Запорізька АЕС

204
20.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08324/08-46 Лист621/37
ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про винесення на розгляд сесії ЗОР питання щодо 
облаштування громадських місць системами 
термінового виклику поліції в рамках програми 
"Безпечне місто"

205
13.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08421/08-46 Лист2922/62/01-2020
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ГУ МВС 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо ландшафтного 
заказника "Гирло річки Корсак"

206
13.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08529/08-49 Лист28365/2
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ ЗАПОРІЖЖІ
Про надання інформації стосовно Артьомової Л.М.

207
27.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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

08312/08-46 ЛистПП-474-05.7
Про перевірку правомірності прийняття рішень 
Комишуваською селищною радою під час 
реєстрації права власності об'єктів нерухомого 
майна

208
16.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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08334/08-46 Лист08-67/4026
Про результати перевірки Запорізької ОДА щодо 
додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів

209
12.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

08336/08-46 Лист33-112-5512вих2
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо безкоштовного 
харчування дітей незахищених категорій

210
17.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08349/08-49 Лист32/3-5444вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про позовну заяву у справі ПП "Адам"

211
21.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08482/08-46 Лист35-97-5365вих-2
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання інформації щодо безкоштовного 
харчування дітей незахищених категорій

212
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08509/08-49 Лист32-5083вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про відзив на касаційну скаргу ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

213
25.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08517/08-46 Лист35-5379вих20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання рішень щодо охорони та 
раціонального використання природних ресурсів

214
27.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08357/08-46 Лист05/4-1769-20
Про державну реєстрацію набуття права власності 
на земельну ділянку на території Олександрівської 
сільської ради Приазовського р-ну

215
20.08.2020від

№
від 25.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08382/08-46 Лист19-4087вих-20
ДОР ВИШНЯКОВА І.О.
Про обслуговування населення з водопостачання 
КП "Конка"

216
25.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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08387/08-46 Лист04/7-288вих-20
Про участь у нараді з питань протидії 
наркозлочинності 27.08.2020 об 11-00

217
26.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08476/08-46 Лист04/7-291вих-20
Про надання кандидатури для включення до складу 
міжвідомчої робочої групи

218
27.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

08489/08-40 ЛистН/НГ-21/555
Про укладення договору на розроблення 
документації із земеустрою

219
20.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08490/08-40 ЛистН/НГ-21/556
Про укладення договору на розроблення 
документації із земеустрою

220
20.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08491/08-40 ЛистН/НГ-21/557
Про укладення договору на розроблення 
документації із земеустрою

221
20.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08492/08-40 ЛистН/НГ-21/558
Про укладення договору на розроблення 
документації із земеустрою

222
20.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

08410/08-46 Лист14659/41/32/01-2
Про погодження розміщення зовнішньої реклами

223
25.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08424/08-46 Лист14750/41/32/01-2
Про надання допомоги в проведенні ремонту 
автомобілів

224
26.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08397/08-46 Лист59/6/1-1118
Про надання інформації щодо готовності закладів 
освіти до початку навчального року

225
26.08.2020від

№
від 26.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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08422/08-46 Лист59/3/3-1014нт
Про надання інформації стосовно Железогло А.В.

226
11.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08423/08-46 Лист59/3/3-1016нт
Про надання інформації стосовно Непопа А.Є.

227
11.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08525/08-46 Лист59/3/3-1013нт
Про надання інформації стосовно Железогло А.В.

228
11.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08526/08-46 Лист59/3/3-1015нт
Про надання інформації стосовно Непопа А.Є.

229
11.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08441/08-08 Постанова200
Про Порядок інформування Центральної виборчої 
комісії про перебіг виборчого процесу місцевих 
виборів 

230
25.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08442/08-08 Постанова201
Про Порядок подання виборцем заяви про 
уточнення попереднього списку виборців на 
звичайній виборчій дільниці з використанням 
мережі “Інтернет”

231
25.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна податкова служба України

08533/08-20 Лист2581/9/28-10-06-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про інформацію щодо податкових пільг за І 
квартал 2020 року

232
28.04.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08534/08-20 Лист3506/9/28-10-06-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про стан розрахунків платників податків станом на 
01.06.2020

233
09.06.2020від

№
від 31.08.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
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

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08460/08-29 Лист02-12629/162-1
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 19.08.2002  № 
1200 "Про затвердження Порядку забезпечення 
населення і працівників формувань та 
спеціалізованих служб цивільного захисту 
засобами індивідуального захисту, приладами 
радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і 
хімічного контролю"

234
28.08.2020від

№
від 28.08.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

08411/08-39 Лист2-6.1-6/5213-20
Про надання інформації щодо водних 
рибогосподарських об'єктів

235
27.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

08418/08-42 Лист78/92/22-20
Про проведення анонімного опитування державних 
службовців стосовно реформування системи 
оплати праці

236
27.08.2020від

№
від 27.08.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

08535/08-22 Лист2381/03.24-7.1
Про організацію зустрічі 08.09.2020

237
31.08.2020від

№
від 31.08.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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