
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.09.20 по 04.09.20

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

08543/08-42 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування)
Про преміювання керівників структурних 
підрозділів за липень 2020 року

1
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08544/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО
Про преміювання керівників структурних 
підрозділів за липень 2020 року

2
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08547/08-43 Доповідна запискаб/н
О.СВИСТУН (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту)
Про нагородження Смирнова В.В.

3
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08574/08-20 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету по 
галузі "Культура" у 2020 році

4
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08653/08-43 Доповідна запискаб/н
О.СВИСТУН (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту)
Про нагородження ГО "Спілка вірмен Запорізької 
області"

5
03.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

08538/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про преміювання керівників структурних 
підрозділів за липень 2020 року

6
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08541/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про преміювання О. Билима за липень 2020 року

7
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

08540/08-42 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ
Про преміювання керівників структурних 
підрозділів за липень 2020 року

8
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

08652/08-15 Лист04-24/17-2020/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
мультимедійних проєктів "Врятувати від забуття"

9
27.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Народні депутати України

08553/08-09 Депутатське звернення20д9/7-2020/145
НДУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.
Про перевірку правомірності дій посадових осіб 
КП "Конка" щодо прийняття рішення про 
відключення водопостачання до сіл Лежино та 
Новоолександрівка Запорізької області

10
31.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08588/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2020/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про недопущення виключення об’єктів та 
недопущення порушень механізму надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

11
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

08596/08-15 Лист7244.2/20/25.4
Про надання інформації щодо забезпеченості 
закладів охорони здоров'я, які визначені для 
госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою

12
31.08.2020від

№
від 02.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
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Форма зберігання 
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08665/08-15 Лист7360.2/20/46
Про надання інформації щодо доступності об'єктів 
інфраструктури для маломобільних груп населення

13
03.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

08623/08-37 ЛистВихПР/031/0209
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "НАЦІОНАЛЬНА 
ТУРИСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ"
Про співпрацю

14
02.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08659/08-44 Лист03-09/20
ГО "НЕЗЛАМНІ МАТЕРІ УКРАЇНИ"
Про проведення Першого Установчого 
Всеукраїнського Собору родин загиблих воїнів 
АТО/ООС 12.09.2020 (м.Київ)

15
03.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

08614/08-41 Лист20200825002
BS GREEN BV
Про пропозицію щодо розміщення вітропарку на 
території Запорізької області

16
25.08.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

08562/08-40 Листб/н
ГР. ШЕРВАРЛИ Ф.П.
Про продовження договору оренди водного об'єкта

17
21.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08572/08-38 Лист058
СТУДІЯ ЛАЗОЛАН
Про підготовку альманаху "Громади України: 
інвестиційний портрет"

18
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

08602/08-49 Листб/н
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ІНТЕГРІТЕС"
Про направлення претензії до ДП "Місцеві дороги 
Запорізької області"

19
28.08.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08604/08-39 Лист02-828
ТОВ "НВК УКРЕКОПРОМ"
Про надання послуг зі знищення клінічних відходів

20
27.08.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08617/08-37 Лист1133/02-12
БОЛГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про проведення першого Міжнародного 
театрального фестивалю "ОнгЪл-Фест" Болград 
2020

21
31.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08620/08-22 Листб/н
АГЕНЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Про навчання для швейних підприємств 
22.09-06.10.2020

22
03.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08622/08-28 Лист0844/5
ПРОГРАМА "U-LEAD З ЄВРОПОЮ"
Про співпрацю

23
25.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08639/08-37 Лист12-з
ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 
СЕКРЕТАРІАТ ОУН
Про вирішення питання щодо проведення заходів 
на честь полковника А.Мельника

24
26.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08655/08-42 Лист02/21
ТОВ "КАРГО КОНСАЛТ"
Про проведення семінарів 23-24.09.2020 та 
29.09.2020

25
21.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Суди

08612/08-49 Лист640/14510/20
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
УХВАЛА суду по справі Ботіївської сільської ради

26
27.08.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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документа

08613/08-49 Лист280/5364/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду по справі ТОВ "Автопростір 
Запоріжжя" на 13.10.2020

27
14.08.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08648/08-49 Ухвала910/1674/19
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "Агротіс"

28
27.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08686/08-49 Ухвала910/10535/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

29
25.08.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

08561/08-40 Листб/н
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РУКАВИЧКА"
Про надання земельної ділянки для будівництва 
притулку для безпритульних собак

30
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08548/08-06 Доручення36039/1/1-20
(О. Стефанішина) Про порушення вимог чинного 
законодавства України у сфері охорони культурної 
спадщини

31
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08549/08-06 Доручення35897/1/1-20
(О. Резніков) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про рішення Запорізької облради стосовно 
вирішення окремих медичних питань

32
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08550/08-06 Доручення35841/1/1-20
(О. Резніков) Про показники, які впливають на 
наповнення бюджету Пенсійного фонду України

33
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08589/08-17 Лист30005/0/2-20
(В. Поліщук) АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання роз'яснення стосовно роботи 
гранітного кар'єра

34
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08590/08-17 Лист29977/0/2-20
(О. Ярема) Про відрядження до Запорізької області 
Старосольської С.П. 08-12.09.2020

35
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08592/08-06 Доручення35778/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про питання розвитку національної 
системи фізкультурно-спортивної реабілітації 
ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих 
(померлих) ветеранів війни

36
02.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08599/08-17 Лист30013/0/2-20
(О. Ярема) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про надання інформації щодо звернень Фонду

37
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08641/08-17 Лист30116/0/2-20
(В. Федорчук) ГС "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
ВІЙНИ, УЧАСНИКІВ АТО (ООС)..."
Про підтримку проведення 1-го Установчого з'їзду 
родин загиблих та пропалих безвісті захисників 
України 12.09.2020 (м.Київ)

38
02.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08643/08-06 Доручення33781/2/1-20
(Д. Шмигаль) Про ситуацію на ТОВ "Запорізький 
титано-магнієвий комбінат" та шляхи її вирішення

39
02.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08644/08-06 Доручення35309/2/1-20
(О. Стефанішина) Про результати робочої поїздки 
Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної 
О.В. до Одеської області 20-22.08.2020

40
02.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08645/08-17 Лист30168/0/2-20
(О. Ярема) КУПРІЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про незаконне включення Купріянівської сільської 
ради до складу Матвіївської ОТГ

41
03.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08661/08-06 Доручення34733/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про аналітичну записку 
"Координація дій місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування у сфері 
здійснення протиепідемічних заходів"

42
03.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08673/08-06 Доручення35510/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про відзначення Подякою 
Прем'єр-міністра України Голуб Т.В. (та інші)

43
01.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08685/08-06 Доручення37133/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про дотримання протиепідемічних 
заходів в закладах освіти

44
04.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

08552/08-20 Лист22/5.3-2873-20
Про участь в розподілі коштів субвенції КПКВК 
3901070

45
31.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08607/08-19 Лист22/1-2901-20
Про надання пропозицій щодо виконання 
Державної цільової програми відновлення та 
розбудови миру в східних регіонах України на 2021 
– 2023 роки

46
02.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08656/08-19 Лист22/1-2920-20
Про звітування щодо започаткування проєктів 
міжнародної технічної допомоги

47
03.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

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

08582/08-39 Лист25/6-14/3854-20
Про надання інформації щодо програми поетапного 
зниження викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря у м. Запоріжжя 

48
31.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08593/08-39 Лист25/4-10/3922-20
Про надання інформації щодо середньорічного 
поголів'я рогатої худоби та використання гною

49
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

08555/08-37 Лист3168/15
Про перенесення дати проведення фестивалю "Під 
Покровом Тризуба 2020"

50
31.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08573/08-33 Наказ1971
Про внесення змін до паспорта бюджетної 
програми на 2020 рік

51
27.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08578/08-33 Лист27-04/25692/2-2
Про погодження проєкту наказу МОЗ "Про 
затвердження Типового положення про госпітальну 
раду"

52
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08583/08-33 Лист25-04/25694/2-2
Про виконання наказу МОЗ України від 26.04.2017 
№ 459

53
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08633/08-33 Лист27-04/26045/2-2
Про надання інформації щодо опорних лікарень, 
які претендують на рівень БЛІЛ ІІ

54
02.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08662/08-33 Лист26-04/25862/2-2
Про надання інформації щодо термінів 
забезпечення у закладах охорони здоров'я 
централізованого постачання медичних газів, 
встановлення додаткових кисневих магістралей

55
03.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

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

08537/08-25 Лист7/4/14752-20
Про проведення селекторної наради з питань 
реалізації програми "Велике будівництво" та 
призначень керівників територіальних підрозділів 
ЦОВВ 02.09.2020 о 17-00

56
31.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08554/08-26 Лист7/10.4/14754-20
Про надання інформацій щодо виконання наказів 
Мінрегіону № 326 та № 312

57
31.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08632/08-20 Лист7/19.4/14836-20
Про пропозиції щодо перерозподілу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів з реконструкції, капітального 
ремонту приймальних відділень в опорних закладах 
охорони здоров’я у госпітальних округах

58
02.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08642/08-26 Лист7/10.2/14847-20
Про потребу у фінансуванні заходів зі встановлення 
побудинкових вузлів комерційного обліку теплової 
енергії та гарячої води

59
02.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08657/08-25 Лист7/4/14937-20
Про виконання протокольного рішення за 
результатами наради щодо стану реалізації 
програми "Велике будівництво" від 02.09.2020

60
03.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

08579/08-28 Лист3502-02/53348-0
Про пропозиції до проєкта постанови КМУ "Про 
упорядкування структури заробітної плати 
працівників регіональних контактних центрів 
Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і 
Севастополя"

61
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08580/08-23 Лист2812-06/53331-0
Про надання інформації щодо очікуваного 
валового виробництва основних 
сільськогосподарських культур

62
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
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

08597/08-20 Лист3221-08/53547-0
Про надання роз’яснення стосовно планування 
бюджетного фінансування 

63
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08577/08-35 Лист12288/0/2-20/29
Про проведення вебінару з питань забезпечення 
безпеки дітей 08.09.2020

64
31.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08587/08-28 Лист12294/0/2-20/29
Про погодження проєкту постанови КМУ "Деякі 
питання діяльності територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)"

65
31.08.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

08594/08-28 Лист7370/06/13.1-20
Про надання інформації щодо ветеранів війни та 
членів їх сімей

66
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

08551/08-20 Лист33040-06-5/2652
Про методологічну підтримку підрозділів 
внутрішнього аудиту

67
31.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

08557/08-20 Лист01-3579/38
Про виділення коштів з обласного екофонду у 2021 
році

68
31.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

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

08586/08-22 Лист02-51/499-4
Про надання інформації щодо діяльності 
підприємств-перевізників

69
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

08674/08-09 Депутатське звернення02-02-12/678
Про перенесення термінів виноса приборів обліку 
водопостачання на місце підключення до 
центрального водоводу

70
03.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Пологівська міська рада

08568/08-20 Лист3010/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних очисних споруд м.Пологи

71
27.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08569/08-20 Лист3012/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
дренажного колектору паркової зони в заплаві 
р.Конка в м.Пологи

72
27.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08570/08-20 Лист3016/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційної системи в м.Пологи

73
27.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

08571/08-37 Лист02-15/1758
Про запрошення на фестиваль національних 
спільнот "Ми - українські - We are Ukrainian" 
18-19.09.2020 в м.Приморськ

74
31.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08546/08-09 Депутатське звернення18-л
ДОР Г.ШЕВЧЕНКО
Про нагородження Шиян С.М.

75
18.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08564/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР Ю.РУЖИН
Про включення заходів, які пропонуються до 
фінансування у 2020 році, пов'язаних із 
соціально-економічним розвитком Запорізької 
області

76
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08565/08-09 Депутатське звернення04/007
ДОР Ю.ЩЕРБИНА
Про вирішення питання ремонту доріг в населених 
пунктах Широківської сільської ради

77
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Обласна рада

08575/08-54 Лист3703/01-11
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на придбання пересувного 
рентгенологічного комплексу

78
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08576/08-54 Лист3846/01-11
ДОР ФУКС Г.Г.
Про стан виконання рішення облради від 
03.04.2020 № 42 щодо медичного обслуговування 
ветеранів війни

***Разом з 08305/08-09*2020

79
31.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08625/08-54 Лист3822/01-11
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів для встановлення 
протипожежної сигналізації у закладах освіти

80
01.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08626/08-54 Лист3844/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про фінансування видатків лікарні

81
01.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08654/08-54 Лист3864/01-27
Про вирішення питання виділення білбордів для 
розміщення плакатів зовнішньої соціальної 
реклами

82
03.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

08689/08-54 Лист3900/01-13
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ
Про вирішення ситуації, що склалася відносно КЗ 
"Новомиколаївська ЗОШ-інтернат" ЗОР

83
04.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08690/08-54 Лист3893/01-11
Про виділення коштів на стабілізацію 
фінансово-економічного стану КП "Облводоканал" 
ЗОР

84
04.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08691/08-54 Лист3896/01-26
Про повернення проєкту рішення "Про надання 
згоди на передачу введеного в експлуатацію об'єкта 
соціальної інфраструктури" на доопрацювання

85
04.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

08603/08-40 Лист16/316
Про надання згоди на поділ земельної ділянки на о. 
Хортиця

86
28.08.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

08628/08-22 Лист001-064/13549
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ЗТМК"

87
31.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08629/08-22 Лист001-064/13551
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ЗТМК"

88
31.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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08630/08-22 Лист001-064/13552
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ЗТМК"

89
31.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08631/08-22 Лист001-064/13586
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ЗТМК"

90
31.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08637/08-22 Лист001-064/13625
Про вирішення питання щодо загрози надзвичайної 
ситуації в Запорізькій області

91
01.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

08566/08-40 Лист127/25-юр
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

92
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

08600/08-43 Лист35/2004
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176 "САРМАТ"
Про нагородження Данилюка О.О. та Плінокоса 
О.Г.

93
02.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

08560/08-43 Лист03-49/18355
Про нагородження Дударя О.Г. (та інші)

94
27.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08611/08-49 Лист28-23/18585
Про відповідь на відзив на позовну заяву

95
31.08.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08558/08-22 Лист31/08-2
ТОВ "АВТОПРОСТІР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про призначення на посаду директора 
підприємства Бренера Д.В.

96
31.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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08605/08-22 Лист31/08-1
ТОВ "ЮНІСТАР-АВТО"
Про надання роз'яснення щодо розрахунку 
резервного транспорту

97
31.08.2020від

№
від 02.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08677/08-48 Лист538
ТДВ "ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про усунення недоліків щодо ведення військового 
обліку призовників і військовозобов'язаних

98
03.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08615/08-20 Лист187
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів 

99
02.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08636/08-22 Лист23
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ 
"ЖОВТНЕВЕ"
Про повернення транспортного засобу вантажної 
цистерни харчової ТАТА LPT 613

100
21.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08658/08-42 Заяваб/н
УСТАНОВА "АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про звільнення Головешко Л.В.

101
03.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08687/08-20 Лист06/1548
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про затвердження уточненого кошторису

102
03.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08692/08-40 Лист2106
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання дозволу на розробку проекту із 
землеустрою для розміщення пункту базування 
корабельно-катерного складу в м. Бердянськ

103
19.08.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

15



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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08618/08-39 Лист06
ГО "ПЛАНЕТА БОТАНІЧНИЙ САД" 
Про проведення щорічної міжнародної екологічної 
акції 19.09.2020

104
01.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08660/08-44 Лист030/09
ГО "ПОЛІТІЯ"
Про дотримання карантинних обмежень під час 
проведення гр. Кривохатько В.В. масових заходів 
05.09.2020

105
03.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08675/08-37 Лист2
ГО "АРАБСЬКА ДІАСПОРА У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ"
Про створення громадської організації

106
04.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08695/08-40 Лист27/20
ГС "ЗЕМЛІ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про пропозиції щодо поліпшення ситуації у сфері 
земельних відносин

107
31.08.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08621/08-20 Лист4980
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про фінансування видатків лікарні

108
01.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

08567/08-16 Лист04-01/1976
(С. Трофімов) Про заходи з відзначення 75-ї 
річниці закінчення Другої світової війни 02.09.2020

109
31.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08598/08-16 Лист43-01/559
(Ю. Костюк) Про участь у семінарі з питань 
застосування стандартів належного врядування 
організацій громадянського суспільства 15.09.2020 
(м.Дніпро)

110
26.08.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Президент України
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08672/08-02 Розпорядження449/2020-рп
Про звільнення С.Селевича з посади голови 
Приазовської районної державної адміністрації 
Запорізької області

111
01.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

08619/08-25 Лист01-23/0707
Про коригування проєкту з реконструкції 
футбольного поля КЗ "Фізкультурно-оздоровчий 
клуб "Таврія"

112
02.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08627/08-28 Лист01-24/0664
Про заборгованість із виплати заробітної плати 
перед працівниками експлуатаційних цехів КП 
"Облводоканал" ЗОР

113
31.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08670/08-43 Лист01-18/0484
Про присвоєння почесного звання Жирововій О.Г.

114
03.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

08680/08-43 Лист02-58/73-к
Про нагородження Галиша О.Л. (інші)

115
31.08.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08682/08-20 Лист0398/01-04
Про фінансування природоохоронних заходів з 
обласного екофонду у 2021 році

116
17.08.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

08669/08-43 Лист01-01-25/0423
Про присвоєння почесного звання Павелку М.О.

117
01.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Веселівська райрада

17
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Джерело  інформації 
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08649/08-48 Лист02-41/193
Про розміщення адміністративно-територіального 
центру Запорізького району в лівобережній частині 
м.Запоріжжя

118
31.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Михайлівська райрада

08635/08-20 Лист01-24/125
Про вирішення питання придбання спортінвентарю 
для новоствореного спортивного майданчика у 
ДНЗ "Михайлівське вище тпрофесійне училище"

119
28.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

08545/08-22 Лист607
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання ремонту ділянки дороги

120
28.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08634/08-20 Лист292
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного фонду ОНПС у 
2021 році

121
02.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08638/08-34 Лист02-40-18/0723
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про перенесення фінальних змагань з міні-футболу

122
03.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08663/08-20 Лист01-30/1358
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про проведення ревізії

123
03.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08681/08-20 Лист02-03-11/329
Про виділення коштів на виконання 
природоохоронних заходів

124
01.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

08694/08-25 Лист02-01-15/151
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про завершення будівельних робіт

125
02.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08696/08-19 Лист01-19/692
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про проблемні питання Розівської ОТГ

126
03.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08697/08-20 Лист1266/05
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду

127
26.08.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент капітального будівництва

08693/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення капіталовкладень

128
04.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

08539/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання В. Клименко за липень 2020 року

129
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

08585/08-49 Доповідна запискаб/н
Про необхідність представлення інтересів в 
Господарському суді Запорізької області 
спеціалістами юридичного управління апарату 
облдержадміністрації

130
02.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

08671/08-42 Лист01-28/0319
Про надання матеріальної допомоги Ядловській 
О.Л.

131
27.08.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

08542/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання А. Бойка за липень 2020 року

132
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

08650/08-43 Лист5301-2983/5305
Про нагородження Масименка В.В. (та інші)

133
03.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

08601/08-46 Лист1624/01/12-2020
Про надання згоди на передачу у власність майна

134
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08683/08-46 Лист3115АК/55/107/
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про складання протоколу щодо Бехтера О.П.

135
19.06.2020від

№
від 04.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08684/08-46 Лист2990/55/107/01-2
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про проведення перевірок

136
16.06.2020від

№
від 04.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

08556/08-50 Лист12.3/88
Про внесення заходу до оперативного плану роботи 
облдержадміністрації

137
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

08584/08-22 Лист01-08/1130
Про надання згоди на безкоштовну передачу 
автомобіля

138
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

20
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08688/08-48 Лист288/пр
Про вирішення питання тестування на COVID-19 
резервістам оперативного резерву в/ч А7038 та в/ч 
А7277

139
02.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

08651/08-18 Лист2520/01-17
Про проведення гарячої лінії 24.09.2020

140
02.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

08563/08-39 Лист2-2-6/2856-20
Про результати роботи  рибоохоронних заходів за 
серпень 2020 року

141
28.08.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08624/08-28 Лист2310-1020/2310.
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 
СЛУЖБИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації стосовно Найдьонова М.В.

142
13.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08664/08-22 Лист01-1/31795
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НАК "УКРЕНЕРГО"
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та електричної потужності на жовтень 2020 
року

143
03.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08676/08-49 Лист9638/04
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про надання інформації щодо повернення 
земельної ділянки гр. Мохнатко С.О.

144
03.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура

21
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08610/08-46 Лист37/4-11360вих20
ОРІХІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ТОКМАЦЬКОЇ 
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ
Про надання інформації щодо договорів з ТОВ 
"Доррем Технології", ДП "Запорізький 
облавтодор", ТОВ "Сінго" та інші

145
25.08.2020від

№
від 02.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08647/08-49 Лист32-2071 вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про відповідь на відзив ЗОДА у справі ТОВ 
"Торгівельна компанія "Донрибкомбінат"

146
21.08.2020від

№
від 03.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08606/08-46 Лист08-336вих-20
Про надання інформації щодо дітей-сиріт

147
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

08646/08-46 Лист15297/41/32/03-2
Про забезпечення проведення профілактичних 
заходів, щодо запобігання травматизму на 
транспорті та додержання правил та норм при 
перевезенні дітей 

148
01.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

08678/08-46 Лист3932АК/55/107/
Про надання інформації стосовно Гищука В.Д.

149
14.08.2020від

№
від 04.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08679/08-46 Лист3933АК/55/107/
Про надання інформації стосовно Мриги О.М.

150
14.08.2020від

№
від 04.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08591/08-08 Постанова212
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 163

151
30.08.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

08616/08-45 Лист21-28-2207
Про організацію роботи відділу адміністрування в 
дні голосування

152
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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08666/08-08 Постанова193
Про Порядок внесення, повернення та 
перерахування грошової застави на місцевих 
виборах

153
21.08.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08667/08-08 Постанова214
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 111

154
01.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08668/08-08 Постанова215
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 124

155
01.09.2020від

№
від 04.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна податкова служба України

08559/08-20 Лист3978/9/28-10-06-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про стан розрахунків платників податків станом на 
01.07.2020

156
07.07.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба статистики України

08609/08-19 Лист09.1-03/232-20
Про не надсилання моніторингу цін на товари 
протиепідемічного призначення на адресу 
Держстату

157
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

08608/08-22 Лист2595/1/13-7
Про проведення семінару з питань кошторисного 
ціноутворення в дорожньому господарстві 
22.09.2020

158
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

08640/08-22 Лист53-02/12/5-20
Про інформаційну кампанію та трансляцію 
відеоролика "Чиста"енергія для Вашої родини"

159
02.09.2020від

№
від 03.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України
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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

08595/08-33 Лист11579/5.2.1-06-2
Про підписання змін до договору за напрямом 
"Медичної допомога, яка надається мобільними 
медичними бригадами, що утворені для реагування 
на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2"

160
01.09.2020від

№
від 02.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

08581/08-48 Лист2169/21-04/2-20
Про посилення уваги до запитів з питань 
національної безпеки

161
01.09.2020від

№
від 01.09.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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