
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 14.09.20 по 18.09.20

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

09001/08-42 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Управління молоді)
Про необхідність призначення на вакантну посаду 
головного спеціаліста відділу з питань фізичної 
культури та спорту та головного спеціаліста відділу 
з питань молоді Управління молоді, фізичної 
культури та спорту ЗОДА на період карантину

1
15.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09022/08-20 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування)
Про перерозподіл бюджетних коштів

2
16.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09037/08-21 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Департамент культури)
Про продовження дії договору оренди приміщення, 
в якому розташований КЗ "Запорізька обласна 
бібліотека для юнацтва" ЗОР

3
16.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09052/08-50 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА
Про проведення урочистого нагородження 
переможців обласного конкурсу "Батько року" 
18.09.2020

4
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання організаційної діяльності 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

09063/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент охорони здоров'я)
Про перенесення залишків коштів КУ "Запорізький 
обласний центр здоров'я" ЗОР у зв'язку з 
припиненням шляхом приєднання до КУ 
"Обласний інформаційно-аналітичний центр 
медичної статистики" ЗОР

5
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09064/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на придбання цифрового 
рентгенапарата КНП "Обласна клінічна інфекційна 
лікарня" ЗОР

6
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09065/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів з обласного бюджету

7
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

08925/08-01 Постанова862-ІХ
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Організація протиракової боротьби в Україні. 
Проблеми та шляхи їх вирішення"

8
02.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08926/08-01 Постанова848-ІХ
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Проблеми виконання Україною рішень 
Європейського суду з прав людини"

9
02.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08927/08-01 Постанова847-ІХ
Про внесення змін до додатка до Постанови 
Верховної Ради України "Про відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році"

10
02.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08928/08-01 Постанова835-ІХ
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Мандруй Україною: стан, проблеми та 
перспективи розвитку туризму в Україні"

11
01.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
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08929/08-01 Постанова824-ІХ
Про оголошення конкурсу на кращий ескіз 
великого Державного Герба України

12
25.08.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08930/08-01 Закон України822-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік"

13
25.08.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

09042/08-09 Депутатське звернення316/9
НДУ М. НІКІТІНА
Про звернення гр. Скорука Д.С. щодо будівництва 
підвідного газопроводу в с.Новоселівка 
Пологівського р-ну

14
16.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09054/08-09 Депутатське звернення96д9/6-2020/159
НДУ А. КУНАЄВ
Про ревіталізацію річок на території Запорізької 
області

15
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

09048/08-15 Лист7751.2/20/32.2.
(Л. Денісова) Про розгляд судами справ з питання 
захисту прав дітей, які перебувають у закладах 
соціального захисту

16
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09134/08-15 Лист7869.2/20/32.1
Про результати круглого столу з питань підтримки 
грудного вигодовування

17
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

09028/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-200
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про прийняття рішення щодо надання в оренду 
земельної ділянки в с.Високогірне

18
11.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09124/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-200
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в користування земельної ділянки по 
вул. Сонячне шосе, 59 в с.Сонячне

19
11.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Громадські об'єднання

09121/08-34 Лист09-10
ВГО "УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 
АВТОМОДЕЛЬНОГО СПОРТУ" ЗІ СТАТУСОМ 
"НАЦІОНАЛЬНА"
Про проведення змагань "Чемпіонат України 
(юніори, юнаки), кордові моделі, IV ранг" 
08-11.10.2020

20
18.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Заявник

09027/08-40 Листб/н
ГР. БЄЛОВА Л.М.
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

21
16.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09082/08-40 Листб/н
ГР. ПОПРУГА Ю.П.
Про надання у власність земельної ділянки

22
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08933/08-34 Лист112
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ 
УКРАЇНИ
Про проведення чемпіонату України зі спортивного 
гірського туризму 08-11.10.2020 на о.Хортиця

23
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08934/08-27 ЛистО/2233/2020091
МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ 
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про доступність виборчих дільниць для осіб з 
інвалідністю

24
10.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08936/08-39 Лист36
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ"
Про проведення виставки "Waste Management 
2020" 06-07.10.2020

25
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

4



№
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

08937/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПЕРШИЙ 
РАДНИК" (АДВОКАТ Є. ДРЯХЛОВ)
Про надання інформації щодо звернення ПАТ 
"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"

26
09.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08943/08-40 Лист01/32104
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

27
04.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08944/08-40 Лист01/32100
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

28
04.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08945/08-40 Лист01/32101
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

29
04.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08946/08-40 Лист01/32099
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

30
04.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08950/08-51 Лист17-04
ТОВ "СЕНСОРНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про встановлення сенсорного обладнання

31
04.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08951/08-37 Лист200911-7
ГО "ВІДКРИЙ НАПРЯМОК ЮА"
Про тревел-шоу про Україну Discover Destination 
UA

32
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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08968/08-49 Адвокатський запит082699-б
АДВОКАТ ЯЦЕНКО Д.В.
Про надання інформації щодо передачі земельної 
ділянки ТОВ "Агротіс" в оренду ТОВ "Геоникс", 
ПП "Дружба-2018", ПП "Авіас-2018"

33
09.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08980/08-19 Лист299/300/17/20
ДУ "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ В.К. МАМУТОВА НАН 
УКРАЇНИ"
Про участь у Круглому столі "Сфера 
життєдіяльності міста..." 29.09.2020 (м. Київ)

34
14.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08986/08-22 Лист10/979
СП "ВОЛНОВАСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про Перелік залізничних переїздів РФ "Донецька 
залізниця"

35
03.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09009/08-31 Лист342
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про набір на інноваційну освітню програму Train 
the Trainers

36
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09011/08-22 Лист19.2-38-2155
ДП "ДЕРЖДОР НДІ"
Про надання пропозицій щодо проєктів Змін СОУ

37
14.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09013/08-44 Лист53
ГС "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКОВО ЦИВІЛЬНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "БОЙОВЕ БРАТЕРСТВО 
УКРАЇНИ"
Про проведення церемонії вручення відзнаки 
"Батьківське Серце" 25.09.2020

38
16.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09041/08-35 ЛистUKR/PRO/2020/
ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі 24.09.2020

39
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09066/08-23 Лист240
ДЕРЖАВНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
ПТАХІВНИЦТВА
Про цикл семінарів-тренінгів з питань птахівництва 
05-09.10.2020

40
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09069/08-39 Лист01-01/385
МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ЗАХИСНИХ 
МАСИВІВ ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ
Про відновлення проєкту "Реконструкція 
гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення 
с.Водяне Кам'янсько-Дніпровського району

41
15.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09070/08-20 Лист87/01
ТОВ "ГРИФОН ГРУП"
Про фінансування закінчення будівництва об'єктів

42
14.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09079/08-22 Лист44/09-000894/П
УКРІНТЕРЕНЕРГО
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії КП "Комунальні системи" ЕМР

43
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09083/08-40 Лист23172/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про продовження договору оренди земельної 
ділянки на території Новгородської сільської ради

44
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09084/08-40 Лист23177/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про продовження договору оренди земельної 
ділянки на території Світлодолинської сільської 
ради

45
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09085/08-40 Лист23180/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про визнання орендарем земельної ділянки на 
території Августинівської сільської ради

46
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09123/08-40 Листб/н
ТОВ "ТК "ДОНРИБКОМБІНАТ"
Про внесення змін до договору оренди водного 
об'єкту

47
18.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09127/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ЯЦЕНКО Д.В.
Про заяву щодо стягнення витрат на професійну 
правничу допомогу

48
16.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09131/08-35 Листб/н
ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі 24.09.2020

49
16.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Посольства, консульства

09012/08-41 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН У 
ДОНЕЦЬКУ
Про запрошення до співробітництва у віртуальному 
святкуванні національного свята "День німецької 
єдності - 2020"

50
11.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09086/08-41 Лист61314/17-200-89
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ СЕРБІЯ
Про співпрацю в галузі економіки та туризму 

51
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

08972/08-49 Ухвала910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

52
09.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08976/08-49 Ухвала910/1674/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Агротіс"

53
10.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09024/08-49 Лист9901/113/20
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про копію ухвали суду по справі Ващенка В.О.

54
09.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 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

Кабінет Міністрів України

08914/08-06 Доручення37573/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про опрацювання питань за 
результатами робочої поїздки Президента України 
до Запорізької, Херсонської та Миколаївської 
областей 19-21.08.2020

***УВАГА!!! Щомісячную інформацію надавати 
згідно запропонованої форми!!! РІЗНІ 
ВИКОНАВЦІ

55
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08915/08-03 Постанова794
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству охорони 
здоров’я на 2020 рік, і 
внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

56
09.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08920/08-03 Постанова813
Про затвердження Порядку підготовки, схвалення 
та виконання плану залучення зовнішньої допомоги 
Європейської Комісії у рамках TAIEX

57
09.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08960/08-03 Постанова818
Деякі питання розвитку системи екстреної 
медичної допомоги у 2020 році

58
12.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08990/08-03 Постанова821
Про внесення зміни до пункту 12 постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. 
№ 333

59
14.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08996/08-06 Доручення38006/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення засідання 
Антикризового енергетичного штабу 18.09.2020 о 
15-00

60
15.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08998/08-06 Доручення38274/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу № 30 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

61
15.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08999/08-06 Доручення37971/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про розгляд Звіту щодо результатів 
аналізу ефективності виконання державними 
органами повноважень у частині контролю за 
обґрунтованістю застосування податкових пільг з 
податку на додану вартість та податку на прибуток 
підприємствами та організаціями, які засновані 
громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю

62
15.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09000/08-17 Лист31555/0/2-20
(В. Поліщук) Про ведення електронного обліку 
деревини

63
15.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09045/08-06 Доручення38101/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виділення коштів на 
протипожежні заходи

64
16.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09046/08-06 Доручення37832/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: "Організація протиракової 
боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх 
вирішення"

65
16.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09049/08-17 Лист31812/0/2-20
(В. Федорчук)  КП "ПОЛОГІВСЬКИЙ ЦПМСД"
Про затвердження вимог до надавача послуг з 
медичного обслуговування населення, з яким 
головними розпорядниками бюджетних коштів 
укладаються договори про медичне обслуговування 
населення

66
16.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09053/08-17 Лист31823/0/2-20
(П. Полянський) Про надання інформації щодо 
діяльності громадських рад, утворених при органах 
виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів від 3 листопада 2010 року № 996

67
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09055/08-06 Лист36025/2/1-20
(Д. Шмигаль) Про припинення електропостачання 
ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»

68
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09056/08-06 Доручення38332/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання державного бюджету

69
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09057/08-17 Лист31831/0/2-20
(В. Федорчук) Про передачу додаткових дотацій 
та/або субвенцій з державного бюджету до 
районного бюджету, для забезпечення необхідного 
додаткового фінансування загальноосвітніх 
закладів в умовах карантину

70
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09091/08-06 Доручення38197/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
збільшення видатків на оплату праці працівників 
місцевих державних адміністрацій 

***УВАГА!!! Інформацію надавати згідно із 
запропонованною формою КМУ***

71
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09100/08-17 Лист32018/0/2-20
(О. Ярема) Про надання інформації щодо стану 
виконання резолюцій Прем'єр-міністра України
 
*** УВАГА!!! Інформацію надати згідно із формою 
КМУ

72
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09102/08-06 Доручення37914/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про запит народного депутата 
України Мельника П. В. щодо розробки бюджетної 
програми «Питна вода України на 2020 -2030 роки» 
та відновлення фінансування заходів за цією 
програмою

73
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09103/08-06 Доручення39031/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
потреби закладів охорони здоров'я в апаратах ШВЛ

74
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09105/08-06 Доручення38701/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про реалізацію постанови Кабінету 
Міністрів України від 05.02.2020 № 65 в 
спеціалізованих закладах охорони здоров’я

75
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09107/08-03 Розпорядження1117-р
Деякі питання здійснення державного фінансового 
контролю

76
14.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09109/08-17 Лист31990/0/2-20
(П. Полянський) Про надання інформації щодо 
проведення консультацій з громадськістю та 
взаємодію з громадською радою.

77
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09116/08-04 Витяг з протоколу1-80/2/20-2/1
(Д. Шмигаль) Витяг з протоколу № 80 засідання 
Кабінету Міністрів України (п. 2.1) щодо укладення 
договорів з НСЗУ

78
18.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09133/08-04 Витяг з протоколу1-81/2/20-6/2
(Д. Шмигаль) ВИТЯГ з протоколу № 81 засідання 
Кабінету Міністрів України (п. 6.2) від 16.09.2020 з 
питань реєстрації податкових накладних

79
18.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09076/08-22 Лист01/33703
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про розгляд проєкту інвестиційної програми НЕК 
"Укренерго" на 2021 рік 28.09.2020

80
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09078/08-22 ЛистЦЕ-7/2540
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення відкритого обговорення тарифів на 
послуги з розподілу електроенергії 28.09.2020

81
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

08984/08-20 Лист22/1-3007-20
Про реалізацію субпроєкту "Перспектива" - 
"Бізнес-Платформа"

82
08.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09020/08-24 Лист22/5.2-3176-20
Про надання інформації щодо сімей, які 
потребують тимчасового житла

83
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

09021/08-20 Лист22/5.2-3168-20
Про отримання субвенції на підтримку територій, 
що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту

84
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

08921/08-39 Лист25/8-26/4787-20
Про проведення екологічних акцій з нагоди 
Міжнародного дня чистих берегів

85
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

08917/08-37 Лист11082/11
Про надання інформації щодо закладів культури

86
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08977/08-32 Лист1/9-524
Про проведення селекторної наради з питань 
перевірки закладів освіти щодо створення 
безпечних умов для учнів 15.09.2020 о 16-00

87
14.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

08979/08-32 Лист1/9-525
Про недопущення політичної агітації у закладах 
освіти

88
14.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

09088/08-32 Лист1/9-527
Про організацію освітнього процесу у закладах 
освіти під час підготовки та проведення місцевих 
виборів у 2020р.

89
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09047/08-33 Лист26-04/27454/2-2
Про направлення постанови головного державного 
санітарного лікаря України від 09.09.2020 № 53 
"Про затвердження протиепідемічних заходів під 
час проведення баскетбольних матчів в Україні 
серед професійних баскетбольних клубів на період 
карантину у зв’язку поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19)" 

90
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09093/08-33 Лист28/27599/2-20
Про забезпечення роботи "гарячих ліній"

91
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09101/08-33 Лист10.5-16/27671/2-
Про проведення селекторної наради з питань 
готовності приміщень для розміщення обладнання 
в опорних закладах охорони здоров'я 18.09.2020 о 
15-00

92
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

08923/08-45 Лист7/34.2/15379-20
Про проведення інформаційно-роз'яснювальних 
зустрічей з виборцями перед місцевими виборами 
25.10.2020 в рамках діяльності проекту МТД 
"Підтримка належного врядування в місцевих 
громадах як складової реформи децентралізації"

93
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08982/08-25 Лист7/19.1/15451-20
Про надання інформації щодо організації 
безбар'єрного простору для осіб з інвалідністю в 
рамках реалізації програми "Велике будівництво"

94
14.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08997/08-20 Лист8/19.2/6594-20
щодо моніторингу стану реалізації проектів та 
заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості

95
14.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09031/08-50 Лист7/4/15532-20
Про скасування селекторної наради 16.09.2020

96
16.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09092/08-25 Лист7/16.4/15521-20
Про надання інформації щодо об'єктів 
незавершеного житлового будівництва

97
15.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

09043/08-23 Лист2841-06/56515-0
Про проведення відео-конференції щодо розвитку 
галузі бджільництва 25.09.2020 з 11-00 до 12-00

98
16.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08918/08-35 Лист12871/0/2-20/19
Про доопрацювання Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи "Діти"

99
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08961/08-35 Лист12881/0/2-20/57
Про опрацювання Методики визначення потреб 
громади у створенні спеціалізованих служб

100
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08962/08-28 Лист12920/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

101
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08958/08-20 Лист7687/04/11.2-20
Про надання фінансової підтримки громадським 
об’єднанням

102
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09044/08-28 Лист7776/03/10.5-20
Про надання пропозицій до розроблення проєкту 
акта щодо реалізації Національної стратегії 
розвитку системи фізкультурно-спортивної 
реабілітації ветеранів війни

103
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09058/08-37 Лист7810/04/11.1-20
Про надання інформації щодо відзначення у 2020 
році Дня пам'яті захисника України

104
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

09108/08-28 Лист
Про виконання бюджетної програми 1501040 щодо 
надання послуг з соціально-психологічниї 
реабілітації, санаторно-курортного лікування тощо 
постраждалих учасників Революції Гідності та 
ветеранів АТО

105
16.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ паперовий паперова

Міністерство фінансів

08922/08-20 Лист05130-14-10/280
Про забезпечення механізму перерахування коштів 
субвенції на підготовку і проведення місцевих 
виборів  

106
13.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08991/08-42 Лист08020-08/1-6/28
Про утворення Національної соціальної сервісної 
служби України

107
14.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09004/08-20 Лист08020-01/1-6/27
Про видатки на оплату праці районних державних 
адміністрацій

108
07.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

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

08916/08-51 Лист1/04-2-4499
Про зміни деяких нормативно-правових актів 
Національної програми інформатизації

109
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08957/08-51 Лист1/06-4-4539
Про участь в онлайн нараді з питань наявності 
швидкісного інтернету у селах 16.09.2020 об 11-00

110
14.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

08987/08-33 Лист01/03-31/02176
Про медичний супровід заходу 19-20.09.2020

111
11.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

09119/08-22 Лист10/21-961
Про недопущення припинення постачання 
електроенергії Таврійському експлуатаційному 
цеху водопостачання

112
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Оріхівська міська рада

09062/08-25 Лист03-05/0989
Про об'єкт незавершеного будівництва на території 
КНП "Оріхівська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування"

113
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

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

08954/08-20 Лист02-01-17/3489
Про виділення коштів на придбання додаткової 
башти Рожновського в смт Веселе

114
14.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08938/08-09 Депутатське звернення021/02
ДОР ФУКС Г.Г.
Про проведення круглого столу щодо боротьби з 
карантинними рослинами

115
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08939/08-09 Депутатське звернення
ДОР СУХІНА В.М.
Про звернення жителів с. Степанівка Перша щодо 
надання дозволу на любительський вилов риби

116
14.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08941/08-09 Депутатське звернення6
ДОР ЛУЦЕНКО К.В.
Про звернення Степногірської селищної ради 
Василівського р-ну щодо виділення коштів з 
обласного екофонду

117
09.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08942/08-09 Депутатське звернення7
ДОР ЛУЦЕНКО К.В.
Про звернення КЗ "Кам'янська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" щодо 
фінансування  для оплати заборгованості

118
09.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09098/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ВИШНЯКОВА І.О.
Про надання інформації щодо постанови ЦВК від 
21.08.2020 № 193

119
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09125/08-09 Депутатське звернення52
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про відновлення пільгового перевезення пасажирів 
на приміських автобусних маршрутах Запоріжжя - 
Балабине - Кушугум - Малокатеринівка

120
14.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

08992/08-54 Лист3825/01-27
Про звернення гр. Чубарь А.В. щодо вимагання та 
отримання неправомірної вигоди працівниками 
КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня"

121
14.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

09096/08-09 Депутатське звернення584
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
15.09.2020

122
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

08963/08-43 Лист125-876
Про нагородження Мірошниченко В.В. (та інші)

123
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09130/08-43 Лист125-921
Про нагородження Матвієнко О.С. (та інші)

124
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09132/08-43 Лист125-920
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
металург України" Кійка С.Г.

125
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжавтотранс"

08966/08-22 Лист1/08-01-353
Про правомірність поновлення обслуговування 
регулярних автобусних маршрутів

126
10.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

08985/08-22 Лист001-064/14162
Про відключення електроенергії ТОВ "ЗТМК"

127
11.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09036/08-22 Лист001-064/14220
Про відключення електроенергії ТОВ "ЗТМК"

128
14.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09087/08-22 Лист001-064/14277
Про відключення електроенергії ТОВ "ЗТМК"

129
15.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09139/08-22 Лист001-064/14361
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

130
16.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"
19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09136/08-22 ЛистУГЭ/08-10929
Про узгодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

131
18.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

08969/08-48 Лист3/29/13-2577
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про надання інформаційно-аналітичної довідки 
щодо суспільно-політичної ситуації

132
14.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08983/08-22 Лист0125
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про надійне збереження майна підприємства

133
14.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09006/08-43 Лист1984/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Потавець О.В. (та інші)

134
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09025/08-22 Лист73
ТОВ "ПРОФТАКСІ"
Про узгодження транспортних засобів

135
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09026/08-40 Лист0309/1
ТОВ "СП "КОНТИНЕНТ"
Про надання згоди на розробку технічної 
документації із землеустрою

136
03.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09029/08-40 Лист35/40
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД "ПЕРЕТВОРЮВАЧ"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки в с.Канівське

137
14.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09039/08-49 Листб/н
ТОВ "БІЗ-2012"
Про позовну заяву про оскарження бездіяльності 
посадової особи

138
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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 Номер, дата
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09060/08-40 Лист7103ВИХ-20-12
ТОВ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

139
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09061/08-22 Лист5460
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про запрошення на відкриті обговорення 
28.09.2020

140
15.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09071/08-22 Лист71
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про надання копій затверджених паспортів 
автобусних маршрутів

141
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09072/08-22 Лист70
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про затвердження паспорта діючих маршрутів 
регулярних перевезень

142
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09089/08-22 Лист7103ВИХ-20-12
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про факти порушення правового режиму земель 
охоронної зони магістрального газопроводу

143
11.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09007/08-22 Лист08/13-412
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВУЗОЛ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Про підписання Додаткової угоди до Договору на 
послуги спецзв'язку

144
11.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09008/08-40 Лист1352/09-2020
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання земельної ділянки у строкове 
користування

145
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
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09050/08-48 Лист1507
Про повістку Ткаченку В.М.

146
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09068/08-43 Лист01/2563
ДП "ЗДАРЗ "МІГРЕМОНТ"
Про нагородження Внукова С.М. (та інші)

147
14.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09077/08-46 Лист1983/05
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про запрошення на круглий стіл 01.10.2020

148
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09094/08-26 Лист5497/20/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату заборгованості за послуги з 
централізованого водопостачання

149
14.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09095/08-26 Лист5496/20/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату за умовами договору

150
11.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09117/08-46 Лист29017/2
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ ЗАПОРІЖЖІ
Про постанову щодо стягнення боргу на користь 
Концерну "Міські теплові мережі"

151
09.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09014/08-23 Лист006/09/20
ГО "ОФІС ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ"
Про проведення заходу "Агротолока-2020" 
25.09.2020

152
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09051/08-39 Лист9
ГО "ПЛАНЕТА БОТАНІЧНИЙ САД" 
Про проведення щорічної міжнародної екологічної 
акції 19.09.2020

153
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

22



№
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

09059/08-33 Лист16/09/01/20
ГО "ОБ'ЄДНАНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ РУХ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про зупинення масового зараження жителів м. 
Запоріжжя коронавірусом

154
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09141/08-44 ЛистБ/Н
ГО "УЧАСНИКІВ ДІТЕЙ ВІЙНИ, В'ЯЗНІВ 
ГІТЛЕРІВСЬКИХ ФАШИСТСЬКИХ 
КОНЦТАБОРІВ..."
Про можливі неправомірні дії ПАТ "Укртелеком"

155
18.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Суди

08975/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 30.10.2020 по справі 
Міщенко Е.О. та інші

156
08.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09073/08-49 Листб/н
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виклик до суду на 07.10.2020

157
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08952/08-33 Лист141
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про винесення на розгляд сесії облради Статуту 
підприємства

158
14.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08953/08-20 Лист140
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про дофінансування підприємства

159
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України
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08932/08-16 Лист03-01/1609
(О. Дніпров) Про зняття з контролю виконання 
Указу Президента України від 26.05.2017 № 146 
"Про заходи, пов'язані із запровадженням 
Європейським Союзом безвізового режиму для 
громадян України"

160
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Президент України

09017/08-02 Указ388/2020
Про стипендії Президента України для видатних 
спортсменів України з неолімпійських видів спорту 
та їх тренерів

161
11.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09018/08-02 Указ392/2020
Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію 
національної безпеки України»

162
14.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

09120/08-22 Лист01-29/0787
Про припинення постачання електричної енергії до 
КП "Облводоканал" ЗОР

163
18.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09010/08-48 Лист01-43/0173
Про демонтаж блокпосту

164
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

08931/08-43 Лист02-57/79-к
Про нагородження Зінченка С.І. (та інші)

165
10.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08956/08-42 Лист02-57/78-к
Про встановлення надбавки Цапу В.Д.

166
10.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

09023/08-43 Лист01-06/1725
Про нагородження Гордевської О.Й.

167
14.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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09126/08-43 Лист01-20/432
Про нагородження Мальцева Ф.М.

168
16.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

09140/08-22 Лист799/02-01-17
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про недопущення припинення електропостачання 
Таврійському експлуатаційному цеху КП 
"Облвлдоканал" ЗОР

169
18.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

09040/08-22 Лист11-29/0302
Про ремонт дороги О081136 Високе - Молочанськ - 
Новомиколаївка

170
15.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

09080/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ ТОВСТИК В.М.
Про ремонт дороги Запоріжжя - Федорівка

171
03.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

08935/08-19 Листб/н
АНДРІВСЬКА ОТГ БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про проблемні питання ОТГ

172
14.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08971/08-22 Лист326
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт автодороги с. Ромашки 
Мелітопольського р-ну

173
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08981/08-20 Лист02-01-26/793
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на встановлення 
протипожежної сигналізації у закладах освіти

174
14.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08993/08-40 Лист1562/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО Р-НУ
Про стягнення заборгованості з орендної плати за 
земельні ділянки ТОВ "САН ВАТ"

175
08.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08994/08-33 Лист01-30/1383
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про контактування працівника сільської ради з 
хворим на коронавірус

176
09.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09019/08-22 Лист1669
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про пільговий проїзд дітей

177
09.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09081/08-20 Лист01-19/722
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування заходів з обласного екофонду

178
16.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09090/08-22 Лист1941
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
Про дозвіл на користування водопроводом 
с.Новотроїцьке 

179
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09137/08-20 Лист470
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції системи 
водопостачання

180
14.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09138/08-20 Лист01-31/563
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування проєкту підключення мереж 
водопостачання

181
16.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

26



№
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

09142/08-22 Лист03.1-12/2144
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про надання рішень селищної ради щодо 
співфінансування ремонту та утримання дороги 
Якимівка-Володимирівка-Олександрівка

182
14.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

08995/08-20 Лист2674/01-02
Про надання пропозицій до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються з ФОНПС у 2020 році

183
14.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

09122/08-42 Лист1.2-46/0385
Про згоду на переведення Караулова О.І.

184
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

08955/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл обсягу бюджетних асигнувань, 
затверджених Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації на 2020 рік

185
14.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

09002/08-20 Лист07-11/1712
Про надання інформації щодо розрахунку субвенції 
на виготовлення запрошень для проведення 
місцевих виборів

186
15.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

09135/08-42 Лист227/03-17
Про участь Д. Кас'яненка у проведення навчання 
22.09.2020

187
18.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

27



№
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

09030/08-40 Лист13-8-0.43-1970/9
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання документів щодо земельної ділянки на 
території Новенської сільської ради

188
07.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

09074/08-49 Ухвала25/21/07
УХВАЛА суду по справі ВАТ "Мелітопольський 
завод "Автокольорлит"

189
09.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

09128/08-49 Лист22-ц/807/2767/2
Про копію ухвали суду по справі ТОВ "НВП 
"Аверс"

190
14.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09129/08-49 Лист22-ц/807/2837/2
Про копію апеляційної скарги по справі Шутова 
В.І.

191
15.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

08940/08-48 Лист1774/2
Про надання акту перевірки стану організації та 
ведення військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних у ТОВ "Виробниче 
об'єднання "Моліс"

192
02.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08964/08-49 Лист280/3723/19/342
Про копію рішення суду по справі ФГ 
"Кривохатько В.В."

193
10.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08965/08-49 Лист280/2501/20/342
Про копію рішення суду по справі Барановської 
М.В.

194
10.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08973/08-49 Лист280/6185/20/341
Про копію ухвали суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

195
09.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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08974/08-49 Лист280/6185/20/341
Про копію ухвали суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1" та виклик до суду на 
06.10.2020

196
09.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09075/08-49 Лист280/6185/20/346
Про апеляційну скаргу ТОВ "Запорожградтранс-1"

197
14.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08947/08-46 Лист8630/71/01-2020
ПОЛОГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо коштів на 
реконструкцію покрівлі спортзалу КЗ 
"Любимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

198
12.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08949/08-46 Лист34/2-7057вих-20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо попередньої оплати 
ТОВ "Грифон Груп"

199
07.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09067/08-45 Лист34/06-1552
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПРИПИС на право проведення перевірки стану 
технічного захисту у Відділі адміністрування 
Державного реєстру виборців

200
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09097/08-40 Лист19/108/5-23965
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
МВС УКРАЇНИ
Про надання земельної ділянки в постійне 
користування

201
17.09.2020від

№
від 17.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09099/08-46 Лист74/40-07/01-202
УПРАВЛІННЯ БОРОТЬБИ З 
НАРКОЗЛОЧИННІСТЮ В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про заходи з покращення наркоситуації

202
31.08.2020від

№
від 17.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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09118/08-46 Лист5254/61-2020
ВЕСЕЛІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про виконання ухвали Веселівського районного 
суду

203
16.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

09038/08-49 Лист32/2-5482вих.-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про відзив на скаргу ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

204
14.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08978/08-46 Лист08-353вих-20
Про надання інформації щодо ліцензій на 
провадження освітньої діяльності

205
10.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08988/08-46 Лист08-2415-20
НДУ КРЕЙДЕНКО В.В.
Про порушення прав Шестопалової Д.З. і її 
малолітнього сина та незаконних дій, вчинених 
посадовими особами

206
28.08.2020від

№
від 15.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08989/08-46 Лист19-4223вих-20
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА-УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Про підтвердження періоду роботи Потапова О.І.

207
31.08.2020від

№
від 15.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09111/08-46 Лист15/2-7вих-20
Про надання інформації щодо стягнення штрафних 
санкцій із суб'єктів господарювання 
Департаментом капітального будівництва ЗОДА

208
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09112/08-46 Лист15/2-8вих-20
Про надання інформації щодо стягнення штрафних 
санкцій із суб'єктів господарювання 
Департаментом капітального будівництва ЗОДА

209
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09113/08-46 Лист15/2-4вих-20
Про надання інформації щодо стягнення штрафних 
санкцій із суб'єктів господарювання 
Департаментом капітального будівництва ЗОДА

210
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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09114/08-46 Лист15/2-10вих-20
Про надання інформації щодо стягнення штрафних 
санкцій із суб'єктів господарювання 
Департаментом капітального будівництва ЗОДА

211
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09115/08-46 Лист15/2-14вих-20
Про надання інформації щодо стягнення штрафних 
санкцій із суб'єктів господарювання 
Департаментом капітального будівництва ЗОДА

212
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

09003/08-20 Лист02/1-31-03773
Про довгострокові фінансові вкладення 

213
14.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09005/08-21 Лист02/1-30-03774
Про надання інформації щодо вільних об'єктів 
оренди ПрАТ "Перетворювач"

214
15.09.2020від

№
від 15.09.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

08967/08-22 ЛистНЗ-1-1-3/447
Про закриття станції Стульневе

215
04.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09032/08-40 ЛистНЗТ-4-3/1077
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки та дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

216
11.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09033/08-40 ЛистНЗТ-4-3/1078
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки та дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

217
11.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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09034/08-40 ЛистНЗТ-4-3/1079
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки та дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

218
11.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09035/08-40 ЛистНЗТ-4-3/1080
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки та дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

219
11.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

08970/08-22 Листб/н
Про внесення змін до складу конкурсного комітету 
з визначення автомобільних перевізників

220
14.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08924/08-08 Постанова245
Про Рекомендації щодо контролю за 
надходженням, обліком та використанням коштів 
виборчих фондів місцевих організацій політичних 
партій, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду 
сільського, селищного, міського голови

221
10.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09015/08-08 Постанова248
Про Порядок надання виборчим комісіям послуг з  
транспортного обслуговування

222
11.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09016/08-08 Постанова249
Про Роз’яснення щодо застосування окремих 
положень Виборчого кодексу України стосовно 
висування кандидатів на місцевих виборах

223
11.09.2020від

№
від 16.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09110/08-08 Постанова269
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

224
15.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна податкова служба України
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08948/08-20 Лист4735/9/28-10-06-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про стан розрахунків платників податків станом на 
01.08.2020

225
07.08.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

08959/08-33 Лист12070/5.1.1-08-2
Про Перелік закладів охорони здоров’я, які мають 
можливість подачі пропозиції за напрямом 
"Перехідне фінансове забезпечення комплексного 
надання медичних послуг закладами охорони 
здоров’я"

226
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

09106/08-48 Лист2303/28-04/2-20
Про надання інформації щодо порушень 
законодавства державними органами у сфері 
мобілізації 

227
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

08919/08-37 Лист2437/4.1-06-20
Про матеріали виставки "Проти Голіафа"

228
11.09.2020від

№
від 14.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Фонд державного майна України

09104/08-21 Лист02/1-30-03853
Про продовження терміну дії договорів оренди 
державного нерухомого майна 

229
17.09.2020від

№
від 18.09.2020
№ 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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