
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 07.09.20 по 11.09.20

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

08711/08-43 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування) (Управління молоді)
Про нагородження президента Федерації легкої 
атлетики Запорізької області Букрєєва М.Ю. 
медаллю "За розвиток Запорізького краю"

1
07.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08755/08-39 Доповідна запискаб/н
В.ТИШЕЧКО (Департамент АПР)
Про затвердження реєстрової карти об'єктів 
утворення, оброблення та утилізації відходів ТОВ 
"АТБ-МАРКЕТ"

2
08.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08760/08-22 Доповідна запискаб/н
В.ТИШЕЧКО (Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури)
Про підготовку проєктів паспортів автобусних 
маршрутів

3
08.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08860/08-22 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО (Департамент промисловості)
Про надання інформації щодо стану виконання 
Протокольного доручення за результатами робочої 
поїздки голови облдержадміністрації до 
Чернігівського району

4
10.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08881/08-42 Доповідна запискаб/н
О.СВИСТУН (Департамент культури)
Про введення додаткових штатних одиниць для КЗ 
"Запорізький обласний краєзнавчий музей" ЗОР

5
11.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08704/08-15 Лист04-24/13-2020/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про запрошення лауреатів на урочисте вручення 
премії для педагогічних працівників 14.09.2020 
(м.Київ)

6
04.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08764/08-09 Депутатське звернення04-18/13-2020/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про надання інформації щодо ситуації із 
захворюваністю населення на COVID-19

7
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

08730/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2020/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про ремонт дороги Т0804 у м. 
Кам'янка-Дніпровська

8
07.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08796/08-09 Депутатське звернення119д9/15-2020/1
НДУ КРЕЙДЕНКО В.В.
Про ситуацію в сфері освіти у м. Мелітополі

9
08.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08893/08-09 Депутатське звернення281д9/15-2020/1
НДУ СОХА Р.В.
Про звернення голови вуличного комітету №76 
щодо з’ясування обставин формування пільгової 
ціни на балони зі скрапленим газом для населення

10
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08912/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2020/1
НДУ Ю. ЯЦИК
Про будівництво полігону твердих побутових 
відходів на території Кам'янсько-Дніпровського 
району

11
11.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

08786/08-15 Лист7464.2/20/25.4
Про надання інформації щодо захворюваності на 
COVID-19 серед працівників закладів охорони 
здоров'я

12
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Банки

08811/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-200
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
с.Нове Запорізького р-ну

13
01.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

08746/08-48 Лист3286
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2802
Про встановлення меморіальної дошки в стінах 
Пришибської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені М.А. 
Шаламова на честь загиблого воїна Бурданова О.О.

14
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08894/08-48 Лист116/3/10447
КОМАНДУВАННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ
Про надання допомоги навчальним закладам з 
предмету "Захист України"

15
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

08733/08-44 Лист58
ГС "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКОВО ЦИВІЛЬНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "БОЙОВЕ БРАТЕРСТВО 
УКРАЇНИ"
Про запрошення на презентацію 09.09.2020 
(м.Запоріжжя)

16
04.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08785/08-39 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ 
"ЛЕЦ ДУ ІТ ЮКРЕЙН"
Про проведення 19.09.2020 Всесвітнього дня 
прибирання

17
08.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08791/08-44 Лист07-09/20
ГО "НЕЗЛАМНІ МАТЕРІ УКРАЇНИ"
Про проведення Першого Установчого 
Всеукраїнського Собору родин загиблих воїнів 
АТО/ООС 12.09.2020 (м.Київ)

18
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

3
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08849/08-45 Листб/н
ГРОМАДСЬКА МЕРЕЖА "ОПОРА"
Про організацію зустрічі для підписання "Кодексу 
поведінки посадових осіб та державних службовців 
під час виборчого процесу"

19
10.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Інші кореспонденти

08720/08-26 Лист118
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТТРЕЙД"
Про анулювання ліцензії на виробництво та 
постачання теплової енергії

20
17.08.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08742/08-28 Лист330
КООРДИНАТОР ПРОЕКТІВ ОБСЄ
Про проведення тренінгу для психологів з питань 
домашнього насильства 05-07.10.2020 
(м.Запоріжжя)

21
03.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08743/08-22 Лист252
ВП "КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ" 
УКРАЇНСЬКОГО НДІ МЕДИЦИНИ 
ТРАНСПОРТУ
Про проведення 2-го етапу Тижня безпеки 
дорожнього руху 09-15.11.2020

22
03.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08745/08-26 Лист1126-07/09-20
ГС "АСОЦІАЦІЯ УПРАВИТЕЛІВ ЖИТЛА"
Про законодавчі зміни до проходження 
професійної атестації управителів 
багатоквартирних будинків

23
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08747/08-33 Лист590
ПОВАЖНА РАДА ВІДЗНАКИ ЗА 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ "ОРДЕН 
СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА"
Про відзначення найкращих медиків

24
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08750/08-28 Лист1846/20-7
ГО "ЛА СТРАДА - УКРАЇНА"
Про надання інформації щодо запобігання торгівлі 
людьми

25
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

4



№
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08754/08-20 Лист169/20
КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ
Про професійне навчання "Управління публічними 
фінансами" 18.09.2020

26
04.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08758/08-43 Лист403
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ТЕАТРАЛЬНИХ 
ДІЯЧІВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ 
МІЖОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Про присвоєння почесного звання Петренко Н.В. 
(інші)

27
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08772/08-51 Лист757
ТОВ "ЛІГА ЗАКОН 1"
Про пропозицію щодо підключення 
Інформаційно-правової системи "Право України"

28
19.08.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08773/08-39 Лист01-2608УМ/202
ТОВ "МЕЛЕДОМ ТРЕЙДЕРС"
Про пропозицію щодо запровадження 
промислового обладнання для переробки відходів

29
26.08.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08777/08-37 Лист57
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ФОНД
Про підтримку акції "Україна очима редактора"

30
02.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08792/08-46 Лист12936/200/03/20
ВІННИЦЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Пастуха В.В.

31
06.08.2020від

№
від 09.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08803/08-20 Лист768
КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ"
Про оплату за виконану проектно-кошторисну 
документацію по каналізації смт.Приазовське

32
20.08.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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08817/08-49 Адвокатський запит082699-а
АДВОКАТ ЯЦЕНКО Д.В.
Про надання копії пояснювальної записки до 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
23.11.2018 № 617

33
03.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08859/08-40 Лист01/32685
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

34
09.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08867/08-40 Лист01/32097
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

35
04.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08868/08-40 Лист01/32096
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

36
04.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08869/08-40 Лист01/32095
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

37
04.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08870/08-40 Лист01/32094
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

38
04.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08871/08-40 Лист01/32093
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

39
04.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

08872/08-40 Лист01/32106
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

40
04.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08883/08-33 Лист555
ТОВ "ЮАСАФЕТІ"
Про співробітництво

41
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08895/08-32 Лист17/239
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Про запрошення на магістерські освітні програми

42
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Суди

08721/08-49 Ухвала580/2634/20
ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Агрохімпродукт"

43
31.08.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08723/08-49 Лист640/14510/20
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
М.КИЄВА
Про виклик до суду на 29.09.2020

44
08.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08724/08-49 Лист280/4710/18(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію постанови суду від 05.12.2019 по справі 
ТОВ "Запорізька перевізна компанія"

45
20.08.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08725/08-49 Постанова908/2155/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

46
26.08.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

7



№
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

08726/08-49 Лист23019
ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА 
ХАРКОВА
Про судове засідання по справі Любченко І.М. 
23.09.2020

47
26.08.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08908/08-49 Лист808/3563/16(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи за позовом Іванова А.В.

48
04.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

08889/08-18 Лист2869-20
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом серпня 2020 року

49
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

08706/08-06 Доручення37340/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення місцевих виборів 25 
жовтня 2020 року

50
05.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08707/08-06 Доручення37239/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання протоколу № 27 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 31.08.2020

51
04.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08708/08-06 Доручення37293/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання протоколу №28 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 03.09.2020

52
04.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08710/08-17 Лист30476/0/2-20
(Т. Ковтун) Про надання інформації щодо стану 
реалізації проєктів

53
05.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08713/08-06 Доручення37002/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про перенесення строків виконання ремонтних 
робіт на газопроводі у м. Бердянськ

54
04.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

8



№
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

08715/08-03 Постанова772
Про затвердження Типового положення про 
будинок-інтернат для громадян похилого віку та 
осіб з інвалідністю

55
02.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08716/08-03 Постанова776
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 
липня 2008 р. № 682

56
02.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

08717/08-03 Постанова782
Про внесення змін до Регламенту Кабінету 
Міністрів України

57
02.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08736/08-17 Лист30504/0/2-20
(Т. Ковтун) Про реєстраційну картку проєкту 
"Підтримка ВПО та осіб, постраждалих внаслідок 
конфлікту, ..."

58
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08738/08-03 Постанова785
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
використання віддаленого кваліфікованого 
електронного підпису 
Смарт-Дія

59
02.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08739/08-03 Постанова787
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 вересня 2015 р. № 714

60
02.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08763/08-06 Доручення36651/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про функціонування мережі центрів 
надання адміністративних послуг

61
08.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

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

08779/08-17 Лист30657/0/2-20
(О. Ярема) Про звернення Енергодарської міської 
ради стосовно окремих питань утворення та 
ліквідаци районів, а також визначення 
адміністративних центрів територіальних громад у 
Запорізькій області

62
08.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08839/08-06 Доручення33500/31/1-19
(О. Резніков) Про стан виконання Указу 
Президента України від 30.09.2019 № 721 "Про 
деякі питання забезпечення прав та законних 
інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, розвитку та підтримки 
сімейних форм виховання дітей"

63
10.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08840/08-06 Лист37336/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про погашення заборгованості з 
заробітної плати

64
09.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08853/08-17 Лист31030/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення ТОВ "Комунтех" 
щодо погашення заборгованості за виконані у 2016 
році роботи з будівництва оборонних споруд на 
території Донецької області

65
10.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08888/08-17 Лист31190/0/2-20
(О. Войтович) ГО "ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про надання інформації щодо програм підтримки 
фермерських господарств і регіональних 
підприємців в засушливих регіонах України

66
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08890/08-06 Доручення37602/1/1-20
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м.Києва 08.09.2020

67
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08892/08-17 Лист31075/0/2-20
(В. Поліщук) Про повне відключення абонентів 
природного газу м. Бердянськ

68
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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08902/08-06 Доручення38190/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про аналіз досвіду організації 
діяльності спеціальних закладів загальної середньої 
освіти та навчально-реабілітаційних центрів із 
цілодобовим перебуванням дітей в країнах 
Європейського Союзу

69
11.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08911/08-06 Доручення38019/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу № 29 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 07.09.2020

70
11.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

08699/08-39 Лист25/6-23/4305-20
Про участь у нараді щодо обговорення потенційних 
місць розташування об'єктів з переробки відходів 
08.09.2020

71
04.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08731/08-39 Лист25/1-22/4361-20
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України"

72
04.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08737/08-39 Лист25/4-15/4332-20
Про дані звіту 2ТП-водгосп (річна)

73
04.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08762/08-39 Лист25/1-26/4409-20
Про проведення екологічних акцій з нагоди 
Міжнародного дня чистих берегів

74
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08833/08-39 Лист25/6-23/4570-20
Про надання інформації щодо запланованого місця 
розташування об'єктів з переробки відходів

75
09.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

08700/08-38 Лист2175/5.1/20
Про надання інформації щодо розробки 
комунікаційного стосовно важливості дотримання 
протиепідемічних заходів

76
03.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова
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Міністерство молоді та спорту

08749/08-34 Лист3302/5.2
Про використання в роботі Наказу 
Мінмолодьспорту від 09.07.2020 № 523 "Про 
внесення змін до наказу Міністерства молоді та 
спорту України від 11.10.2013 №582"

77
04.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08827/08-34 Лист3390/15
Про участь у Всеукраїнському семінарі-тренінгу 
"Співпраця – 2020" 21-23.09.2020 у м.Вінниця

78
09.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08854/08-34 Лист3418/15
Про участь у Всеукраїнському семінарі-тренінгу 
"Співпраця – 2020" 28-30.09.2020 у м.Вінниця

79
10.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08797/08-32 Лист20/43-20
Про підвищення кваліфікації з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації

80
08.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08896/08-32 Лист1/9-522
Про недопущення погіршення умов харчування в 
закладах освіти

81
11.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08698/08-33 Лист26-04/26313/2-2
Про забезпечення клінічних лабораторій 
комунальних закладів охорони здоров'я 
обладнанням та витратними матеріалами для 
проведення ПЛР діагностики

82
05.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08761/08-33 Лист26-04/26437/2-2
Про надання інформації щодо потреби в кисневих 
концетраторах

83
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08909/08-20 Лист10-13/27048/2-2
Про надання інформації щодо обсягу коштів, 
виділених з місцевих бюджетів, спрямованих на 
здійснення пріоритетних заходів, пов’язаних з 
боротьбою з COVID-19

84
11.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій
12
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Джерело  інформації 
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08702/08-32 Лист7/36.5.1/15010-2
Про надання кандидатури до складу робочої групи 
щодо перевірки закладів освіти з питань створення 
в них безпечних умов для вихованців, учнів, 
студентів, педагогічних та інших працівників з 
урахуванням епідемічної ситуації

85
04.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08712/08-20 Лист7/19.5/14967-20
Про надання інформації щодо використання 
субвенції на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

86
04.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08780/08-25 Лист7/4/15151-20
Про проведення селекторної наради з питань 
реалізації програми "Велике будівництво" 
09.09.2020 о 17-00

87
08.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08788/08-26 Лист7/11.3/15131-20
Про перенесення виконання акції "за чисте 
довкілля"

88
08.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08789/08-26 Лист7/10.1/15107-20
Про перегляд тарифів на теплову енергію

89
08.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08793/08-32 Лист7/36.5.1/15208-2
Про надання інформації щодо дотримання 
протиепідемічних заходів в закладах освіти

90
09.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08861/08-25 Лист7/4/15279-20
Про виконання протокольного рішення за 
результатами наради щодо стану реалізації 
програми "Велике будівництво" від 09.09.2020

91
10.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08887/08-27 Лист7/34.4/15294-20
Про надання інформації щодо площі та межі 
територіальних громад і районів, місцеві вибори у 
яких мають відбутися 25.10.2020

92
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

13
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08904/08-32 Лист7/36.5.1/15354-2
Про моніторинг дотримання протиепідемічних 
заходів в закладах освіти 11-16.09.2020

93
11.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

08705/08-19 Лист3802-06/54432-0
Про надання пропозицій стосовно включення до 
Координаційного центру з питань впровадження 
смарт-спеціалізації

94
04.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08836/08-23 Лист2811-06/55167-0
Про проведення наради "Розвиток зрошення в 
Україні" 11.09.2020 о 14-00

95
09.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08838/08-40 Лист2851-06/55164-0
Про зняття з торгів земельних ділянок

96
09.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08858/08-23 Лист3111-05/55370-0
Про надання інформації стосовно моніторингу 
цінової ситуації на продовольчих ринках

97
10.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08740/08-21 Лист12596/0/2-20/18
Про передачу обладнання

98
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08795/08-35 Лист12677/0/2-20/57
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної цільової 
соціальної програми оздоровлення та відпочинку 
дітей на період до 2023 року"

99
08.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08825/08-28 Лист12720/0/2-20/57
Про надання пропозицій щодо вдосконалення 
законодавства у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству

100
09.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

14
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08835/08-35 Лист12772/0/2-20/44
Про надання інформації щодо кількості осіб, яким 
призначено грошову компенсацію "пакунок 
малюка"

101
09.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08886/08-35 Лист12828/0/2-20/57
Про проведення інформаційно-просвітницької 
кампанії щодо розвитку патронату над дитиною

102
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08913/08-28 Лист12859/0/2-20/49
Про дотримання вимог Закону України "Про 
протидію торгівлі людьми"

103
11.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

08790/08-20 Лист05000-08-6/2741
Про впровадження в дослідну експлуатацію ІАС 
«LOGICA» 

104
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08891/08-20 Лист33030-07-5/2772
Про підготовку посібника "Модель загальних 
компетенцій, навиків та знань"

105
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

08735/08-51 Лист1/06-5-4339
Про проведення онлайн-події "Форум регіональної 
цифровізації" 15.09.2020

106
04.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08813/08-51 Лист1/06-2-4423
Про участь у Open Data Forum 18.09.2020

107
09.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольський міськвиконком

08810/08-43 Лист3390/02-68-2
Про нагородження Шевченко Т.К.

108
03.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

15
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ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08741/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ХВОСТАК В.В.
Про участь у засіданні фахівців ЗОДА 09.09.2020

109
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08863/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР БУРЯК О.М.
Про дефіцит коштів для КНП "Запорізький 
регіональний фтизіопульмонологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр" ЗОР

110
10.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

08778/08-54 Лист3929/01-11
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів на покриття витрат, 
пов'язаних з припиненням КП "Автогосподарство" 
ЗОР

111
08.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08818/08-54 Лист3813/01-11
КЗВО "ХОРТИЦЬКА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ"
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
за договорами поставки товарів

112
08.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08828/08-54 Лист3916/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ФАХОВИЙ МУЗИЧНИЙ 
КОЛЕДЖ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки

113
09.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08829/08-54 Лист3807/01-27
ГС "ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ 
ЧОРНОБИЛЯ"
Про вирішення питання надання медичної 
допомоги постраждалим від аварії на 
Чорнобильській АЕС

114
09.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

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

08830/08-54 Лист3934/01-11
КЗ "МОЛОЧАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗОШ-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки

115
09.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

08748/08-09 Депутатське звернення579
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків та рекомендацій комісії від 
02-04.09.2020

116
04.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08753/08-09 Депутатське звернення581
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
07.09.2020

117
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

08806/08-22 Лист69003.2-Сл-7413
Про затвердження переліка споживачів

118
09.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

08801/08-22 Лист001-064/13886
Про вирішення питання загрози надзвичайної 
ситуації в Запорізькій області

119
07.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08802/08-22 Лист001-064/13890
Про вирішення питання загрози надзвичайної 
ситуації в Запорізькій області

120
07.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08816/08-22 Лист001-064/13768
Про відключення електроенергії ТОВ "ЗТМК"

121
03.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08842/08-22 Лист001-064/14009
Про вирішення питання загрози надзвичайної 
ситуації в Запорізькій області

122
08.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08873/08-40 Лист001-30/13971
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
для розташування опор повітряної лінії 
електропередачі

123
07.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08879/08-22 Лист001-064/14092
Про вирішення питання загрози надзвичайної 
ситуації в Запорізькій області

124
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08880/08-22 Лист001-064/14064
Про вирішення питання загрози надзвичайної 
ситуації в Запорізькій області

125
09.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

08824/08-49 Лист18-99/2
Про клопотання щодо участі у судовому засіданні в 
режимі ведеоконференції по справі АТ 
"Запорізький завод феросплавів" на 17.09.2020

126
07.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

08719/08-44 Лист69
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ 
УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про проведення засідання Молодіжної ради 
10.09.2020

127
04.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

08857/08-42 Лист01-12/5173
Про укладення нового трудового контракту з 
Кравченко І.Ф.

128
09.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

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

08714/08-20 Лист01.02/3233
Про виділення коштів на функціонування 
пересувної лабораторії моніторингу довкілля

129
07.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08800/08-22 Лист0125
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про допомогу щодо придбання та доставки їдкого 
натру

130
09.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08885/08-39 Лист943
АТ "ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ"
Про моніторинг господарської діяльності, 
пов'язаної з користуванням надрами на території 
Запорізької області

131
04.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08812/08-42 Лист4857/04-16
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Про розслідування страхового випадку Войтенко 
Г.А.

132
08.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08815/08-26 Лист15
КП "ПАРТИЗАНСЬКИЙ СІЛЬКОМУНГОСП"
Про надання роз'яснення щодо необхідності 
переоформлення ліцензії на центральне 
водопостачання

133
01.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08841/08-22 Лист20
ОСББ "КЕДР" (ТА ІНШІ)
Про боротьбу з монополістом газу

134
10.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08846/08-22 Лист01-05/230
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ 
ЗАПОВІДНИК "КАМ'ЯНА МОГИЛА"
Про надання допомоги в приведенні у належний 
стан відрізки автомобільних доріг

135
08.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08851/08-22 Лист22/66
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
БЕРДЯНСЬКОГО МОРСЬКОГО 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ
Про кризове фінансово-економічне становище 
підприємства

136
08.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

08866/08-20 Лист07/1556
Про надання фінансової підтримки

137
10.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08903/08-20 Лист07/1564
Про надання фінансової підтримки

138
11.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08799/08-43 Листб/н
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ОФІЦЕРІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про нагородження Супрун В.О.

139
08.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08850/08-40 Лист07.09/2020-1
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ 
ТА РИБАЛОК"
Про припинення права користування частинами 
мисливських угідь та надання їх у користування 
ТОВ "Мотор-Січ Руна"

140
07.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

08856/08-26 Лист53
КП "НОВОПЕТРІВСЬКИЙ СІЛЬКОМУНГОСП"
Про надання підтвердження щодо чинності ліцензії 
на виробництво теплової енергії

141
10.08.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди
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№
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08823/08-49 Лист335/5795/18
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 09.11.2020

142
03.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08905/08-49 Лист2/330/57/2020
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 22.10.2020

143
11.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08907/08-49 Лист325/695/20
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 06.10.2020

144
09.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08752/08-20 Лист04/1621
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
по КЕКВ 2240 "Послуги"

145
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08776/08-43 Лист4853
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Унгурян Н.В. (інші)

146
21.08.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08819/08-20 Лист482
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про перерозподіл коштів на перезарядку 
гамма-терапевтичного апарату "Рокус-М"

147
07.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08864/08-20 Лист181
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про стягнення заборгованості на здійснення 
авторського нагляду

148
09.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади
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08756/08-43 Лист02/3040
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Черковської Л.Г.

149
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08757/08-43 Лист35-113/1976
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про присвоєння почесного звання Кириченко В.М.

150
02.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08774/08-43 Лист35-113/1974
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про присвоєння почесного звання Бондаренку В.І.

151
02.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08775/08-43 Лист35-113/1982
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про присвоєння почесного звання Деркач Н.В.

152
02.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Кіровоградська ОДА

08709/08-23 Лист01-32/486/0.1
Про запрошення на Міжнародну агропромислову 
виставку з польовою демонстрацією техніки та 
технологій "AgroExpo-2020" 30.09-03.10.2020 (м. 
Кропивницький)

153
04.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

08701/08-16 Лист47-01/276
(Ю. Соколовська) Про надання кандидатури до 
складу Регіональної соціальної ради

154
04.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08794/08-16 Лист09-07/13
(О. Бугай) Про надання інформації для оцінки 
результатів діяльності голів районних державних 
адміністрацій у 2020 році 

155
07.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Форма зберігання 
документа

08809/08-16 Лист02-01/2095
(А. Єрмак) Про зняття з контролю завдань, 
визначених Указом Президента України від 
06.12.2018 № 412 "Про додаткові заходи щодо 
забезпечення реформ із децентралізації влади"

156
07.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08900/08-16 Лист44-01/364
(Ю. Ковалів) ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПМГУ 
"ЗАЛК"
Про недотримання трудового законодавства на АТ 
"ЗАлК"

157
09.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

08744/08-22 Лист01.1-16/0468
Про зміну електронної адреси

158
04.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08814/08-20 Лист018/01-14
Про виділення коштів з обласного екофонду

159
07.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

08751/08-25 Лист01-30/0734
Про коригування проєкту реконструкції 
футбольного поля КЗ "Фізкультурно-оздоровчий 
клуб "Таврія"

160
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08897/08-42 Лист01-41/0749
Про погодження призначення Піскун М.М.

161
11.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

08882/08-51 Лист01-40/0617
Про зміну електронної поштової скриньки

162
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація
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08718/08-43 Лист02-39/0295
Про присвоєння почесного звання України 
"Заслужений працівник охорони здоров'я України" 
Лукашенку С.І.

163
02.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08845/08-20 Лист01-39/10
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ
Про виділення коштів на заробітну плату

164
08.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08862/08-20 Лист1339/01-42
Про фінансування природоохоронних заходів

165
04.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

08729/08-46 Лист01-13/514
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення ситуації відносно перевірок 
селищної ради

166
04.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08766/08-20 Лист01-48/2275
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 
Про виділення коштів на "Нове будівництво 
Центру медичної допомоги" в селищі Сонячне по 
вул. Інститутська

167
31.08.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08767/08-20 Лист01-48/2276
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 
Про виділення коштів на "Реконструкцію 
водопровідних мереж" в с. Лукашеве 

168
31.08.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

24
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08768/08-22 Лист01-48/2277
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 
Про сприяння у відновленні роботи пункту 
габаритно- вагового контролю транспортних 
засобів на спеціально відведеній ділянці 

169
31.08.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08769/08-20 Лист01-48/2278
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 
Про виділення коштів на реконструкцію ділянки 
водопроводу між селами Веселе та Зоряне 

170
31.08.2020від

№
від 08.09.2020
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

08770/08-20 Лист01-48/2279
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 
Про коригування процесу  по проектно- 
кошторисної документації 

171
31.08.2020від

№
від 08.09.2020
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

08805/08-20 Лист502
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення питання фінансування продовження 
будівництва каналізаційних відстійників

172
02.06.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08843/08-20 Лист124
БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту водопровідної мережі

173
27.08.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08844/08-22 Лист136
БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про надання допомоги в ремонті дороги

174
01.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08876/08-19 Лист02-01-46/533
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про проблемні питання на території Михайлівської 
сільської ради

175
03.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

25
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08906/08-49 Листб/н
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про участь у судовому засіданні 

176
07.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

08759/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл коштів на розробку робочого 
проєкту "Реконструкція водопроводу від 
м.Запоріжжя до с.Лукашеве"

177
08.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

08781/08-20 Доповідна записка01-04/2656
Про виділення коштів на проведення ремонту 
киснепроводу в КНП "Обласна інфекційна клінічна 
лікарня" ЗОР

178
04.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08782/08-20 Доповідна записка01-04/2661
Про виділення коштів на відшкодування пільгових 
пенсій працівникам КНП "Обласний клінічний 
заклад з надання психіатричної допомоги" ЗОР

179
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08783/08-20 Доповідна записка01-04/2660
Про врегулювання питання щодо сплати боргу за 
виконанні будівельні роботи 

180
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08784/08-20 Доповідна записка01-04/2662
Про врегулювання питання щодо сплати боргу за 
виконанні будівельні роботи та отримання акту 
вводу в експлуатацію будівлі санаторію

181
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення
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08852/08-35 Доповідна запискаб/н
Про розгляд питання щодо призупинення 
направлення дітей пільгових категорій Запорізької 
області до ДПУ "МЦД "Артек" (м.Київ) та ДП 
"УДЦ "Молода гвардія" (м.Одеса)

182
10.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Департамент фінансів

08826/08-20 Лист07-11/1691
Про надання інформації щодо територіальних 
виборчих комісій та виборців

183
09.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

08722/08-49 Лист04-12/6704
Про повернення виконавчого документа

184
02.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08798/08-20 Лист06.2-09-07/6872
Про стан використання субвенцій

185
08.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08820/08-20 Лист08.2-09.1-06/686
Про отримання звітності щодо виконання бюджетів

186
08.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

08875/08-20 Лист4063/9/08-01-06-
Про надання звітів станом на 01.09.2020

187
09.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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№
з/п

Джерело  інформації 
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08727/08-49 Ухвала908/1724/19
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

188
31.08.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08728/08-49 Ухвала908/1727/19
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

189
31.08.2020від

№
від 07.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08822/08-49 Ухвала908/1630/20
УХВАЛА суду по справі СФГ "Клиновий"

190
02.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

08804/08-22 Лист20-01-10
Про надання інформації щодо введення в дію 
новобудов та присвоєння їм нових поштових адрес

191
03.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

08734/08-48 Лист1782/10
Про проведення командно-штабного навчання 
22-25.09.2020

192
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08821/08-45 Лист9
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Про забезпечення роботи комісії під час 
проведення виборів 25.10.2020

193
08.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08865/08-46 Лист39-679/2020
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ 
СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про участь у Програмі профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки

194
07.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура
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08898/08-46 Лист33-112-5980вих2
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Умвельт-Запоріжжя" 
та "Вельтум-Запоріжжя"

195
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08703/08-46 Лист05/4-1769-20
Про надання інформації щодо державної реєстрації 
права власності на земельну ділянку на території 
Олександрівської сільської ради Приазовського 
р-ну

196
03.09.2020від

№
від 07.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08808/08-46 Лист05/1-1356вих-20
Про надання інформації щодо розпорядження 
голови облдержадміністрації від 25.08.2020 № 363 
"Про приведення у відповідність з вимогами 
чинного законодавства договору оренди землі, 
укладеного з ТОВ "Запорізький рибокомбінат" та 
ТОВ "Руна"...

197
08.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08899/08-46 Лист04/7-318вих-20
Про розроблення Програми щодо протидії 
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів, їх аналогів та 
прекурсорів

198
10.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

08874/08-40 ЛистНГ-2-3/883
Про надання детальної схеми розташування 
земельної ділянки

199
04.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08884/08-22 Лист17/2053
Про визначення назв районів та місць встановлення 
дорожніх знаків

200
09.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08847/08-46 Лист59/3/1-1059нт
Про надання інформації стосовно Соловйова О.В.

201
21.08.2020від

№
від 10.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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08848/08-46 Лист59/3/3-1060
Про надання інформації стосовно Єрмакова О.О.

202
21.08.2020від

№
від 10.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08901/08-46 Лист59/6/2-1184
Про надання інформації щодо будівництва ТОВ 
"Урожай" будинку по вул. Піонерській в 
м.Бердянськ

203
04.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08807/08-08 Постанова223
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
14.08.2020 № 178

204
04.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08834/08-45 Лист21-28-2368
Про забезпечення роботи відділів ведення 
Державного реєстру виборців 10.09.2020

205
09.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08877/08-08 Постанова234
Про Роз’яснення щодо подання довідки про 
наявність чи відсутність судимості кандидатами в 
депутати Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а 
також міських, сільських, селищних рад 
(територіальних громад з кількістю виборців 10 і 
більше тисяч) для їх реєстрації відповідною 
територіальною виборчою комісією

206
08.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08878/08-08 Постанова237
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 14 серпня 2020 року № 178

207
08.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України
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08765/08-48 Лист0.22-11026/0/6-2
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до деяких постанов КМУ" щодо 
приведення назв адміністративно-територіальних 
одиниць у відповідність до вимог постанови ВРУ 
від 17.07.2020 № 807-ІХ

208
04.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Державна авіаційна служба України

08855/08-22 Лист7141/03/15-20
Про надання інформації стосовно 
габаритно-вагового контролю

209
10.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

08832/08-22 Лист15-21/02/10232-
Про проведення комплексного інспекційного 
обстеження енергоблока №5 ВП ЗАЕС

210
09.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

08771/08-22 Лист2680/1/5.2-6
Про стан підготовки проектно-кошторисної 
документації на виконання робіт з будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту штучних 
споруд на автомобільних дорогах загального 
користування місцевого значення

211
07.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

08732/08-26 Лист9080/21.1/7-20
Про підписання актів приймання-передачі 
документів

212
28.08.2020від

№
від 08.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

08787/08-33 Лист11829/5.2.1-08-2
Про зразки для тестування на SARS-CoV-2 
методом полімеразної ланцюгової реакції

213
08.09.2020від

№
від 08.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

08910/08-42 Лист83/94/22-20
Про проведення заходу "РІШЕЛЬЄ-ФОРУМ: 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ДЛЯ НОВОЇ ЕРИ" 
25.09.2020

214
11.09.2020від

№
від 11.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Торгово-промислова палата України

08831/08-41 Лист2488/03.24-7.1
Про розвиток співробітництва та участь у 
міжнародних заходах України

215
09.09.2020від

№
від 09.09.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

08837/08-21 Лист10-15-17987
Про надання інформації щодо нерухомого майна за 
місцезнаходженням: Запорізька обл., Чернігівський 
р-н, смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), 377

216
10.09.2020від

№
від 10.09.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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