
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 21.09.20 по 30.09.20

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

09380/08-37 Лист25/7-11/6043-20
Про створення умов для розвитку туризму, 
відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності 
у межах територій національних природних парків

1
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ загальний

09224/08-50 Доповідна запискаб/н
Про виконання контрольних документів 
Департаментом охорони здоров'я ЗОДА

2
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Заступники голови ОДА

09158/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету для 
забезпечення модернізації системи газопостачання 
котельні КНП "Запорізький регіональний 
фтизіопульмонологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр" ЗОР

3
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

09162/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів з обласного бюджету для 
забезпечення підвищення мінімальної заробітної 
плати з 01.09.2020

4
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
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09188/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО (Департамент ЖКГ)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету на 
заходи КП "Облводоканал" ЗОР в рамках 
регіональної цільової програми "Питна вода 
Запорізької області" на 2012-2020 роки, 
затвердженої рішенням облради від 31.05.2012 № 
10 (зі змінами)

5
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09519/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО 
Про преміювання керівників структурних 
підрозділів ЗОДА за серпень 2020 року

6
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09523/08-42 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування)
Про преміювання керівників структурних 
підрозділів ЗОДА за серпень 2020 року

7
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09537/08-43 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування)  (Департамент 
культури)
Про нагородження Алавацької І.В.

8
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

09520/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про преміювання керівників структурних 
підрозділів ЗОДА за серпень 2020 року

9
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09275/08-09 Депутатський запит11/10-176
НДУ МЕЛЬНИК П.В.
Про недостатнє фінансування вторинної ланки 
медичної допомоги у Михайлівському районі для 
забезпечення у 2020 році хворих на цукровий та 
нецукровий діабет необхідними ліками

10
18.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

2
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09337/08-15 Лист11/5-2020/16716
(М. Теплюк) Про викладення пояснень з приводу 
невиконання законних вимог народного депутата 
України Мамки Г.М. та вжиття заходів для 
забезпечення дотримання вимог законодавства.

11
25.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09395/08-01 Постанова921-IX
Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо 
вжиття невідкладних заходів для забезпечення 
безпечного освітнього процесу в умовах карантину, 
запровадженого з метою запобігання поширенню 
на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19)

12
18.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

09396/08-01 Постанова920-IX
Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо 
вжиття невідкладних заходів для забезпечення 
безпечного навчального процесу та якісної освіти в 
умовах карантину, запровадженого з метою 
запобігання поширенню на території України 
коронавірусної хвороби (COVID-19)

13
18.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

09397/08-01 Закон України853-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
приватизацію державного і комунального майна" 
щодо парламентського контролю за 
приватизацізацією державного майна

14
02.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09398/08-01 Закон України852-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
передачі корпоративних прав в управління

15
02.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09399/08-01 Закон України849-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення діяльності музеїв закладів вищої 
освіти

16
02.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

3



№
з/п
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09400/08-01 Закон України831-IX
Про внесення змін до статті 71 Закону України 
"Про виконавче провадження" щодо обов'язку 
виконавця проводити індексацію розміру аліментів, 
визначеного судом у твердій грошовій сумі

17
01.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09401/08-01 Закон України875-IX
Про внесення змін до статті 289 Кримінального 
кодексу України щодо протидії незаконному 
заволодінню транспортним засобом 

18
03.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09402/08-01 Закон України829-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік" щодо 
забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які 
потребують особливої уваги та підтримки

19
01.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09403/08-01 Закон України827-IX
Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект 
"Транспортний зв'язок в Україні- Фаза I") між 
Україною та Європейським інвестиційним банком

20
25.08.2020від

№
від 28.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09404/08-01 Закон України826-IX
Про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські 
дороги України III (Проєкт "Розвиток 
транс'європейської транспортної мережі")" між 
Україною та Європейським інвестиційним банком

21
25.08.2020від

№
від 28.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09405/08-01 Закон України884-IX
Про внесення зміни до статті 222 Виборчого 
кодексу України щодо спрощення умов реєстрації 
кандидатів у депутати на місцевих виборах

22
15.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09406/08-01 Постанова903-IX
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"На шляху до справедливого судочинства в 
Україні"

23
16.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09407/08-01 Постанова897-IX
Про зміни у складі Ради Національного банку 
України

24
16.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09408/08-01 Постанова887-IX
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Свобода слова чи свобода брехні: факти чи фейки"

25
15.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Правові питання паперовий паперова

09409/08-01 Постанова883-IX
Про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в 
Республіці Білорусь

26
15.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09410/08-01 Закон України873-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік" щодо 
надання державних гарантій на портфельній основі 
та впровадження фінансово-кредитних механізмів 
забезпечення громадян України житлом

27
03.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09411/08-01 Закон України851-IX
Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про 
державну соціальну допомогу особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" 
щодо підвищення особам з інвалідністю з 
дитинства надбавки на догляд

28
02.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09412/08-01 Постанова922-IX
Про безпеку педагогічних працівників закладів 
загальної середньої та професійної 
(професійно-технічної) освіти під час пандемії 
коронавірусної хвороби (COVID-19)

29
18.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

09413/08-01 Закон України858-IX
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Йорданським Хашимітським Королівством про 
передачу засуджених осіб

30
02.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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09414/08-01 Закон України825-IX
Про ратифікацію Меморандуму про 
взаєморозуміння між Україною як Позичальником 
та Європейським Союзом як Кредитором і 
Кредитної угоди між Україною як Позичальником 
та Національним банком України як Агентом 
Позичальника та Європейським Союзом як 
Кредитором (щодо отримання Україною 
макрофінансової допомоги Європейського Союзу у 
сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро) 

посилання

31
25.08.2020від

№
від 28.09.2020
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09415/08-01 Закон України854-IX
Про ратифікацію Угоди про спільне виробництво 
аудіовізуальних творів між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Канади

32
02.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09416/08-01 Закон України855-IX
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Королівством Марокко про правову допомогу у 
кримінальних справах та екстрадицію

33
02.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Правові питання паперовий паперова

09417/08-01 Закон України856-IX
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Королівством Марокко про правову допомогу у 
цивільних і комерційних справах

34
02.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Правові питання паперовий паперова

09418/08-01 Закон України857-IX
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Королівством Марокко про передачу засуджених 
осіб

35
02.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09419/08-01 Закон України859-IX
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Йорданським Хашимітським Королівством про 
взаємну правову допомогу у кримінальних справах

36
02.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Правові питання 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

09420/08-01 Закон України860-IX
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Йорданським Хашимітським Королівством про 
видачу правопорушників

37
02.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09421/08-01 Закон України861-IX
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Йорданським Хашимітським Королівством про 
взаємну правову допомогу у цивільних справах

38
02.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

09502/08-09 Депутатське звернення04-14/11-2020/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про участь у парламентських слуханнях на тему: 
"Мандруй Україною: стан, проблеми та 
перспективи розвитку туризму в Україні" 
10.11.2020

39
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Народні депутати України

09428/08-09 Депутатське звернення162/280
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про присвоєння почесного звання Щербині П.Д.

40
23.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09435/08-09 Депутатське звернення0480-09/20
НДУ БОНДАР Г.В.
Про надання інформації щодо архітектурних та 
будівельних конкурсів

41
22.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09532/08-09 Депутатське звернення165д9/15-2020/1
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про надання інформації щодо наявності резерву 
приміщень, які би могли використовуватися для 
надання медичної допомоги при інфекційних 
захворюваннях, зокрема коронавірусу

42
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09229/08-15 Лист7751.2/20/32.2
Про моніторинг дотримання процесуальних строків 
у справах, що стосуються прав та інтересів дітей

43
15.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09286/08-15 Лист7974.2/20/46
Про результати моніторингу доступності будівлі 
Запорізької ОДА для осіб з інвалідністю

44
22.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

09170/08-40 Лист075-18/1367
АТ "УКРЕКСІМБАНК" У М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

45
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Громадські об'єднання

09159/08-28 Лист18/09/25Е
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "СОЦІАЛЬНА 
ЄДНІСТЬ"
Про співпрацю в рамках проєкту "Країна без 
бар'єрів для нечуючих"

46
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09322/08-32 Лист240920/ВДШ/Зп
ГО "ВІКІМЕДІА УКРАЇНА"
Про сприяння у проведенні конкурсу "Вікіпедія для 
школи" 

47
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

09369/08-22 Лист02/09.2020
ГО "КОСТ УКРАЇНА"
Про управління дорожнім господарством

48
24.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09392/08-31 Лист9839/09
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ШТАБ"
Про підтримку проєкту "Карта коронавірусних 
закупівель"

49
28.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09436/08-31 Лист1142/20
ГО "ПЛАТФОРМА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ"
Про нову редакцію Закону України "Про публічні 
закупівлі"

50
25.08.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09534/08-22 Лист09-12/2020
ГО "ГОУЛОКАЛ"
Про набір на навчальну програму "Формування 
кращих практик розвитку індустріальних парків та 
промислової нерухомості на Сході України"

51
29.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Заявник

09196/08-40 Листб/н
ГР. БЄЛОВА В.М.
Про дозвіл на розроблення проєкту землеустрою

52
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09239/08-40 Листб/н
ФОП ШКАРУПА В.В.
Про укладення договору оренди водного об'єкта

53
20.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09176/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ГРЕБНЄВ І.І.
Про надання інформації щодо виділених коштів 
Службі автомобільних доріг у Запорізькій області 
на ремонт дороги Т-08-05

54
17.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09194/08-37 Лист1709-16
ПРОЄКТ "ЩЕДРИЙ ВІВТОРОК В УКРАЇНІ"
Про участь у проєкті Всеукраїнський день добрих 
справ (01.12.2020)

55
17.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09198/08-40 Лист01/01/12/01/03/1
ПАТ "УКРНАФТА"
Про поновлення Договору оренди землі від 
22.11.2010 № 528

56
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09231/08-40 Лист76/17/2-20
ТОВ "СП "НІБУЛОН"
Про підписання договору про оплату авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки

57
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09257/08-32 Лист02/П-890
ВБО "ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ"
Про поширення інформації щодо участі у Проєкті 
"Енергоефективні школи: нова генерація"

58
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

09263/08-42 Лист299/313/20
Про проведення онлайн-вебінару "Дисциплінарна 
відповідальність державних службовців: теорія та 
судова практика" 02.10.2020

59
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09285/08-34 Лист05/387
ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ УКРАЇНИ
Про проведення Чемпіонату України з боксу серед 
юніорів 12-18.10.2020

60
16.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09293/08-25 Лист4
ТОВ "ІБК"РАССВЕТ"
Про надання інформації щодо Програми виходу із 
кризової ситуації

61
21.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09294/08-41 Листб/н
ЯЛТИНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ
Про запрошення до онлайн-дискусії 02.10.2020

62
23.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09301/08-38 Лист454
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Про формування страхового фонду документації 
Запорізької області

63
10.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

09432/08-48 Лист102
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про проведення виставок з технологій захисту 
13-16.10.2020 (м. Київ)

64
10.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09441/08-22 ЛистПЧ-04/355
РФ "ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про направлення представників для участі у роботі 
комісії з огляду залізничних переїздів 09.10.2020 

65
23.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09448/08-40 Лист152
ТОВ "ЛАСОЩІ"
Про надання в оренду земельної ділянки

66
22.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09477/08-40 Листб/н
ГР. ЛЕОНТЬЄВ М.С.
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою

67
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09491/08-43 Лист24
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БАЖАННЯ"
Про нагородження Знаком народної пошани

68
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09493/08-26 Лист13-20/09
ІНСТИТУТ МУНІЦИПАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ
Про зміни в законодавстві щодо професійної 
атестації фахівців сфери управління 
багатоквартирними будинками

69
24.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09496/08-32 Лист101
ДНУ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА 
ІНФОРМАЦІЇ"
Про участь у проєкті "Стимулювання розвитку 
інноваційної інфраструктури..."

70
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

09511/08-46 Лист24-22/09
МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З 
ПИТАНЬ ПРАВОСУДДЯ ЩОДО 
НЕПОВНОЛІТНІХ
Про надання інформації щодо правопорушень 
серед дітей

71
22.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09542/08-40 Лист24
ГРЕЦЬКЕ АЗОВСЬКЕ КОЗАЦТВО СВЯТОГО 
ІГНАТІЯ МАРІУПОЛЬСЬКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА
Про виділення земельної ділянки

72
25.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські організації
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09456/08-22 Лист3/09.2020
ГО "ІНІЦІАТИВА З ПРОЗОРОСТІ 
ІНФРАСТРУКТУРИ"  
ГО "КоСТ УКРАЇНА"
Про участь у круглому столі "Місцеві дороги - 
2020: підбиття попередніх підсумків 
ремонтно-будівельного сезону" 02.10.2020

73
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Суди

09182/08-49 Ухвала640/14510/20
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
УХВАЛА  суду по справі Ботіївської сільської ради

74
17.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09183/08-49 Ухвала910/10535/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА  суду по справі Енергодарської місцевої 
прокуратури Запорізької області

75
15.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09184/08-49 Ухвала910/10535/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі Енергодарської місцевої 
прокуратури Запорізької області

76
15.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09185/08-49 Рішення908/3361/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про рішення суду по справі Бутенко І.О.

77
02.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09186/08-49 Лист280/5979/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повістку до суду  по справі ТОВ 
"Феникс-Авто"

78
17.08.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09187/08-49 Ухвала908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Вибір"

79
14.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09243/08-49 Постанова910/1956/18
ПОСТАНОВА суду по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

80
02.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12
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09244/08-49 Лист910/10535/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про пояснення по справі Енергодарської місцевої 
прокуратури

81
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09283/08-49 Лист328/19/20/22-ц/8
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про виклик до суду 11.11.2020

82
18.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

09331/08-49 Лист280/5102/18
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА суду по справі Віслоух Л.В.

83
16.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09341/08-49 Ухвала908/2153/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов ПП "Адам"

84
21.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09342/08-49 Ухвала280/388/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов ДП "НАЕК "Енергоатом"

85
23.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09343/08-49 Лист808/1509/16(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про позов Подорожко Н. М.

86
21.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09344/08-49 Лист280/2404/20(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про позов ТОВ "Запоріжградтранс-1"

87
22.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09345/08-49 Лист280/2404/20(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про позов ТОВ "Запоріжградтранс-1"

88
22.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09346/08-49 Ухвала910/1674/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про позов ТОВ "Агротіс"

89
17.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

13
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09481/08-49 Ухвала908/328/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

90
23.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09482/08-49 Ухвала910/8271/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ВП "Запорізька АЕС"

91
21.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09483/08-49 Лист326/1062/16-а(З
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду на 28.10.2020 по справі 
Старуна С.М.

92
24.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09484/08-49 Ухвала580/2634/20
ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Агрохімпродукт"

93
22.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09486/08-49 Лист44563/0/222-20
КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД
Про копію постанови суду по справі прокуратури 
Запорізької області

94
24.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

09393/08-35 Лист102
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОТИ"
Про надання благодійної допомоги важкохворим 
дітям з інвалідністю

95
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09492/08-35 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД"
Про проведення тренінгу "Гендерна рівність та 
порядок денний "Жінки. Мир. Безпека"

96
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
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09150/08-03 Постанова827
Про внесення змін до Положення про інтегровану 
систему  електронної ідентифікації та Положення 
про Міністерство
цифрової трансформації України

97
16.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09151/08-03 Постанова838
Про внесення зміни до пункту 3 переліку 
центральних органів виконавчої влади, інших 
державних органів, відповідальних за виконання 
зобов’язань, що випливають із членства України в 
міжнародних організаціях

98
16.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09155/08-04 Протокол наради 
(засідання)

36140/8/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу наради від 
17.09.2020 щодо використання бюджетних коштів, 
передбачених МОЗ у 2020 році, зокрема щодо 
виконання завдань, визначених протоколом наради 
від 27.08.2020 № 36140/0/1-20

99
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09161/08-06 Доручення37780/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про оголошення Подяки 
Прем'єр-міністра України з нагоди Дня 
машинобудівника Кривицькому В.В.

100
17.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09203/08-03 Розпорядження1133-р
Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 
2020 рік

101
09.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09208/08-17 Лист32214/0/2-20
(В. Федорчук) Про подальший розвиток 
Національного заповідника "Хортиця"

102
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09210/08-03 Розпорядження1131-р
Про заходи з недопущення руйнування 
автомобільних доріг

103
07.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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09212/08-17 Лист32210/0/2-20
(О. Ярема) Про заміну додатка 2 до пункту 1 
резолюції Прем'єр-міністра України від 14.07.2020 
№ 29713/0/1-20

104
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09246/08-17 Лист32308/0/2-20
(В. Поліщук) Про недоцільність об'єднання двох 
Державних екологічних інспекцій - Запорізької та 
Херсонської області

105
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09261/08-03 Постанова835
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 
квітня 2017 р. № 256

106
17.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09262/08-03 Розпорядження1134-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 
891

107
16.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09276/08-17 Лист19-15/752
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

108
21.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09304/08-06 Доручення38877/1/1-20
(М. Федоров) Про надання пропозицій щодо 
об'єктів, роботи на яких планується здійснювати в 
рамках програми Президента України «Велике 
будівництво» у 2021 році (школи, дитячі садки, 
стадіони та басейни)

109
23.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09306/08-03 Постанова853
Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи 
інституційного догляду та виховання дітей

110
02.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09318/08-06 Доручення39478/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання протоколів засідань 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
21.09.2020 № 31 та № 32

111
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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09319/08-06 Доручення37581/2/1-20
(Д. Шмигаль) Про підготовку та проведення 
місцевих виборів у приміщеннях закладів освіти

112
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09323/08-06 Лист39931/0/1-20
Про виконання протокольного рішення Протоколу 
засідання Державної комісії ТЕБ та НС від 
19.06.2020 № 11 (№ 25845/0/1-20) щодо 
запобігання виникненню та поширенню 
інфекційних хвороб

113
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09376/08-06 Доручення39437/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення національної безпеки в умовах 
спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

114
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09385/08-06 Доручення39390/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про направлення рекомендацій 
учасників круглого столу «Підтримка грудного 
вигодовування - в основі національної політики, 
дружньої до сім’ї» до Всесвітнього тижня грудного 
вигодовування-2020

115
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09386/08-06 Доручення39702/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ МЕЛЬНИК П.В.
Про внесення змін до нормативно-правових актів 
щодо відновлення постачання ліків до сільської 
місцевості

116
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09387/08-06 Доручення39717/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ТОРОХТІЙ Б.Г.
Про автомобільні дороги загального користування 
державного та місцевого значення у межах відання 
обласних державних адміністрацій

117
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09388/08-06 Доручення39187/1/1-20
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ 
І СПОРТУ
Про сприяння будівництву льодових майданчиків 
під повітряним куполом для залучення молоді та 
дітей до занять фізичною культурою та спортом

118
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09442/08-06 Доручення39460/1/1-20
(М. Федоров) Про загрозу завдання шкоди 
здоров’ю громадян України

119
28.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09447/08-17 Лист33063/0/2-20
(В. Федорчук) КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ЗАКЛАД З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ" ЗОР
Про укладення договору про перехідне фінансове 
забезпечення комплексного надання медичних 
послуг закладами охорони здоров’я

120
28.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09462/08-03 Розпорядження1150-р
Про затвердження чисельності громадян України, 
що підлягають призову на строкову військову 
службу, обсягу видатків для проведення призову у 
жовтні — грудні 2020 року

121
23.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09463/08-03 Розпорядження1168-р
Про віднесення нерухомого майна у м. Запоріжжі 
до сфери управління Запорізької обласної 
державної адміністрації

122
23.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09464/08-03 Постанова855
Про внесення змін до Порядку розміщення 
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 
шляхом придбання державних цінних паперів

123
23.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09465/08-03 Постанова859
Деякі питання призначення і виплати компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні послуги з 
догляду на непрофесійній основі

124
23.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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09466/08-03 Постанова884
Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів 
України

125
23.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09467/08-03 Постанова885
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 15 квітня 2020 р. № 278

126
16.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09468/08-06 Доручення39205/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати аудиту ефективності 
виконання заходів з протидії захворюванню на 
туберкульоз

127
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09469/08-17 Лист33116/0/2-20
(В. Федорчук) Про проведення регіональних 
онлайн-обговорень проекту нової Національної 
стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні 05.10.2020

128
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09470/08-17 Лист33090/0/2-20
(В. Федорчук) Про виконання п.1 доручення за 
результатами селекторної наради членів Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС від 20.06.2020

129
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09498/08-17 Лист33172/0/2-20
(В. Федорчук) КНП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про заключення договору про перехідне фінансове 
забезпечення комплексного надання медичних 
послуг закладами охорони здоров'я

130
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09499/08-06 Доручення40603/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати робочої поїздки 
Прем'єр-міністра України до Сумської області 
22.09.2020

131
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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09501/08-17 Лист33234/0/2-20
(В. Федорчук) КНП "ОБЛАСНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ САНАТОРНОГО ТИПУ" ЗОР
Про заключення договору про фінансове 
забезпечення комплексного надання медичних 
послуг

132
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09503/08-06 Доручення39461/1/1-20
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м.Києва 21.09.2020

133
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09504/08-06 Доручення40569/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про закріплення 
віце-прем’єр-міністрів України за 
адміністративно-територіальними одиницями

134
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09516/08-06 Доручення40678/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про оперативне інформування щодо 
захворюваності учнів та працівників закладів 
загальної середньої освіти на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19

135
29.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09526/08-06 Доручення39650/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення діяльності музеїв 
закладів вищої освіти

136
29.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

09527/08-06 Доручення40381/1/1-20
(М. Федоров) ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА 
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про заборгованість із заробітної плати працівникам 
охорони здоров’я

137
29.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09528/08-06 Доручення39548/1/1-20
(О. Резніков) Про звіт щодо виконання Державної 
цільової програми відновлення та розбудови миру в 
східних регіонах України за І півріччя 2020 року

138
29.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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09529/08-17 Лист33324/0/2-20
(О. Ярема) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про надання інформації щодо розроблення 
Стратегії сталого розвитку району з використанням 
досвіду та ресурсів країн ЄС тощо

139
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09557/08-04 Протокол39932/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання протоколу №5 
засідання Антикризового штабу від 18.09.2020

140
24.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

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

09422/08-22 Лист25-3/147
ВСЕУКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЯ АСОЦІАЦІЯ
Про проведення форуму "Нові методичні 
рекомендації Мінекономіки у сфері дорожнього 
господарства" 16.10.2020

141
24.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

НАК "Нафтогаз України"

09230/08-22 Листб/н
Про надання інформації щодо річного звіту за 2019 
рік

142
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національний інститут стратегічних досліджень

09391/08-30 Лист10-53/10
Про участь у фаховій дискусії з питань 
децентралізації 29.09.2020

143
22.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

09278/08-39 Лист25/6-23/5708-20
Про надання інформації у сфері управління 
відходами

144
22.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09445/08-39 Лист25/2-22/6132-20
Про надання інформації до проєкту Державної 
стратегії національної системи управління 
ландшафтними пожежами

145
28.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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09508/08-23 Лист25/1-12/6256-20
Про участь у засіданні Координаційної ради з 
питань відновлення роботи та розвитку 
зрошувальних систем 01.10.2020

146
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09450/08-22 Лист3209/25/14-20
Про надання інформації щодо виконання 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах загального користування місцевого 
значення

147
28.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

09381/08-34 Лист3799/3.2
Про погодження розпорядження КМУ "Про 
схвалення Концепції Державної цільової соціальної 
програми "Молодь України" на 2021-2025 роки"

148
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09443/08-34 Лист3805/5.1
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 01.03.2017 № 
115"

149
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09289/08-43 Лист1/11-6180
Про нагородження Силенко О.М. (та інші)

150
16.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09145/08-33 Лист26-04/27892/2-2
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Порядку реалізації за межі 
України компонентів донорської крові і препаратів, 
виготовлених з  донорської крові та її компонентів, 
а також вивезення з України донорської крові та її 
компонентів"

151
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09207/08-20 Лист10.5-10/28000/2-
Про підписання угоди щодо співробітництва з ДП 
«Медичні закупівлі України» 23.09.2020

152
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ паперовий паперова
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09247/08-33 Лист10.5-10/28054/2-
Про підписання угоди про співробітництво з ДП 
"Медичні закупівлі України"

153
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09313/08-33 Лист03.1-17/28428/2-
Про проведення селекторної наради 24.09.20 з 
питань виплати заробітної плати працівникам 
закладів охорони здоров'я та функціонування 
патологоанатомічної служби

154
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09367/08-33 Лист25-04/28554/2-2
Про подання документів закладами охорони 
здоров'я із укладання договорів про перехідне 
фінансування 

155
24.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09377/08-33 Лист26-04/28630/2-2
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Методики формування ціни на 
послуги із заготівлі, тестування, переробки, 
зберігання та розподілу донорської крові та її 
компонентів"

156
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09379/08-33 Лист10-13/28690/2-2
Про надання інформації щодо використання 
субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на 
здійснення доплат медичним та іншим працівникам 
закладів охорони здоров’я

157
26.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09461/08-33 Лист26-04/28859/2-2
Про проведення селекторної наради з питань 
виявлення хворих на коронавірус в закладах 
середньої освіти 30.09.2020 о 13-00

158
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09472/08-33 Лист26-04/28852/2-2
Про виконання поcтанови від 22.09.2020 № 55 
«Про затвердження протиепідемічних заходів у 
закладах дошкільної освіти на період карантину у 
зв’язку поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19)»

159
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій
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документа

09149/08-26 Лист7/10.4/15744-20
Про надання інформації щодо інвестиційних 
програм у сферах теплопостачання, 
централізованого водопостачання та 
водовідведення

160
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09192/08-25 Лист7/4/15775-20
Про проведення селекторної наради з питань 
реалізації програми "Велике будівництво" 
23.09.2020 о 17-00

161
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09201/08-35 Лист7/35/15773-20
Про участь співробітників ОДА в онлайн-семінарі 
29.09.2020

162
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09204/08-26 Лист7/9/15778-20
Про зняття з контролю документа щодо підготовки 
пляжів до масового відпочинку

163
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09310/08-22 Лист7/12/15929-20
Про розгляд пропозиції компанії «ANDRITZ 
HYDRO» щодо будівництва та модернізації ГЕС

164
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09320/08-39 Лист7/12/15931-20
Про розгляд пропозиції компанії "БАУЕР ГРУП" 
щодо впровадження на території України 
інноваційних рішень зрошення та очищення 
стічних вод

165
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09332/08-25 Лист7/4/15952-20
Про виконання протокольного рішення за 
результатами наради з питань стану реалізації 
програми "Велике будівництво"

166
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09335/08-19 Лист7/36/15963-20
Про прогноз основних показників економічного та 
соціального розвитку регіонів на 2021-2023 роки

167
24.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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09336/08-26 Лист7/10.2/15973-20
Про надання інформації щодо арешту рахунків 
підприємств

168
24.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09382/08-27 Лист7/30/16030-20
Про надання відомостей щодо містобудівної 
документації Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва

169
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09446/08-25 Лист7/4/16112-20
Про проведення селекторної наради з питань 
реалізації програми "Велике будівництво" 
30.09.2020 о 17-00

170
28.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09497/08-25 Лист7/4/16174-20
Про проведення селекторної наради з питань 
реалізації програми "Велике будівництво" 
30.09.2020 о 17-30

171
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09509/08-19 Лист7/19/16171-20
Про погодження технічних завдань ДФРР

172
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09517/08-25 Лист7/19/16196-20
Про надання інформації щодо реалізації проєктів з 
реконструкції, капітального ремонту приймальних 
відділень в опорних закладах охорони здоров'я у 
госпітальних округах

173
29.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09531/08-22 Лист7/10.4/16221-20
Про надання інформації з питань теплової енергії

174
29.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09551/08-25 Лист7/4/16273-20
Про перенесення селекторної наради з питань 
реалізації програми "Велике будівництво" на 
01.10.2020 о 17-00

175
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
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09147/08-41 Лист3902-05/57213-0
Про надання інформації стосовно виконання Плану 
заходів щодо популяризації інвестиційного 
потенціалу України у світі

176
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09148/08-31 Лист3631-06/57252-0
Про скасування Правил торгівлі на ринках

177
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09202/08-40 Лист2851-06/57409-0
Про надання пропозицій до нормативно-правових 
актів КМУ щодо порядку передачі в оренду водних 
об'єктів у комплексі із земельними ділянками

178
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09267/08-20 Лист2713-06/57638-0
Про проведення селекторної наради з питань 
використання коштів резервного фонду державного 
бюджету, виділених для ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, яка виникла в червні 2020 
року на території західних областей 24.09.2020

179
22.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09280/08-48 Лист2714-14/57739-0
Про прискорення надання на погодження 
мобілізаційних планів

180
22.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09321/08-31 Лист4602-04/58191-0
Про надання інформації про виставки і ярмарки у 
2021 році

181
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09384/08-31 Лист3822-06/58749-0
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку запровадження державного 
регулювання цін на товари суб’єктів 
господарювання, які порушують вимоги 
законодавства про захист економічної конкуренції"

182
28.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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09390/08-23 Лист2832-06/58784-0
Про проведення робочої групи у форматі zoom 
конференції 29.09.2020 з питань розвитку 
виноградарства

183
28.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09505/08-41 Лист4602-04/59005-0
Про постачання українських товарів на ринок 
Йорданії

184
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09525/08-23 Лист2812-06/59117-0
Про надання інформації щодо збору 
сільськогомподарських  культур та посів озимих 
під урожай 2021 р.

185
29.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09152/08-28 Лист13230/0/2-20/51
Про підготовку звіту про стан виконання заходів з 
реалізації Стратегії подолання бідності

186
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09156/08-28 Лист13196/0/2-20/14
Про надання інформації щодо 
санаторно-курортного лікування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

187
17.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09157/08-42 Лист508/09/20
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
Про підвищення кваліфікації держслужбовців

188
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09206/08-28 Лист13339/0/2-20
Про реалізацію пілотного проєкту "Розвиток 
соціальних послуг"

189
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09251/08-28 Лист13363/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

190
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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09252/08-35 Лист13371/0/2-20/29
Про здійснення перевірки за фактами порушення 
органами опіки та піклування термінів звернення 
до суду, надання методичних роз'яснень і 
забезпечення підвищення кваліфікації працівників 
служб у справах дітей

191
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09308/08-35 Лист12828/1/2-20/57
Про проведення наради щодо запуску 
інформаційно-просвітницької кампанії в рамках 
популяризації послуги патронату для дитини 
28.09.2020

192
23.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09309/08-28 Лист13487/0/2-20/57
Про встановлення доплати працівникам сфери 
соціального захисту населення

193
23.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09328/08-28 Лист13508/0/2-20/57
Про забезпечення безперервності реалізації на 
місцевому рівні державної політики з питань 
охорони дитинства та соціального захисту 
населення

194
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09339/08-28 Лист13557/0/2-20/57
Про впорядкування діяльності обласних центрів 
соціальних служб

195
24.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09359/08-35 Лист8948/0/290-20/58
Про надання пропозицій щодо використання 
коштів для здійснення реабілітації дітей з 
інвалідністю

196
25.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09383/08-35 Лист13625/0/2-20/29
Про мережу дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку

197
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09530/08-28 Лист13778/0/2-20/56
Про Протокол №5 засідання Антикризового штабу 
18 вересня 2020

198
29.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

28



№
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

Міністерство у справах ветеранів

09431/08-28 Лист7882/01/108.4-20
Про соціальний захист постраждалих учасників 
Революції Гідності та учасників антитерористичної 
операції

199
16.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09554/08-24 Лист8240/02/09.2-20
Про надання інформації стосовно кількості 
інвалідів війни, учасників бойових дій, які 
перебувають на квартирному обліку

200
29.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Міністерство фінансів

09154/08-20 Лист05110-14-6/2882
Про схвалення Урядом проєкту Державного 
бюджету України на 2021 рік

201
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09444/08-20 Лист33030-07-5/2972
Про результати оцінок функціонування систем 
внутрішнього аудиту

202
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

09232/08-51 Лист1/06-3-4668
Про проведення опитування щодо задовільнення 
послугою ID-14

203
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09324/08-51 Лист1/06-2-4746
Про участь органів місцевого самоврядування у 
конкурсі цифровізації "Дієва громада" 

204
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09389/08-51 Лист1/04-6-4785
Про інформування по новим онлайн-серіалам на 
платформі "Дія. Цифрова освіта"

205
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09471/08-51 Лист1/06-3-4841
Про забезпечення належного функціонування 
мережі центрів надання адміністративних послуг

206
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
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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

Бердянський міськвиконком

09216/08-22 Лист01-2190/35-1
Про поточний середній ремонт автомобільної 
дороги Н-30

207
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09457/08-40 Лист01-2226/31-1
Про проблемні питання проведення нормативної 
грошової оцінки земель м. Бердянськ

208
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09490/08-20 Лист01-2197/26-1
Про співфінансування на придбання шкільного 
автобуса

209
23.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

09242/08-37 Лист01/03-28/02220
Про проведення занять творчих колективів 
м.Запоріжжя

210
18.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09290/08-45 Лист10/03-19/02249
Про встановлення виборчих скриньок для 
голосування

211
22.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09291/08-33 Лист03/03-28/02246
Про дооснащення опорної лікарні

212
21.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09292/08-36 Лист01/03-23/02225
Про субвенцію з державного бюджету

213
21.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09514/08-43 Лист10691/03-27/01
Про присвоєння почесних звань Великому О.І. та 
Гузенку В.М.

214
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09515/08-43 Лист10692/03-27/01
Про нагородження Гацака В.С.

215
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком
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№
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

09288/08-25 Лист02-38/559-3
Про коригування проектної документації

216
21.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09334/08-43 Лист02-68/565-3
Про нагородження Філюка Г.Є. (та інші)

217
23.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

09325/08-43 Лист01.01-21/2211
Про нагородження Майорова В.М.

218
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Кам'янсько-Дніпровська міська рада

09305/08-22 Лист3417/05-19
Про аварійний ремонт автодороги С08-08-02

219
23.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська міська рада

09355/08-36 Лист3249/02.1-16
Про надання уточненої інформації щодо 
забезпечення житлом осіб з числа дітей, 
позбавлених батьківського піклування

220
21.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09547/08-20 Лист3298/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних очисних споруд м.Пологи

221
23.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ 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

09164/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР БУРЯК О.М.
Про виділення додаткових коштів у 2020 році на 
функціонування КНП "Запорізький регіональний 
фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний 
центр" ЗОР

222
20.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
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

09165/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР БУРЯК О.М.
Про введення в експлуатацію дитячого відділення 
№2 КНП "Запорізький регіональний 
фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний 
центр" ЗОР

223
20.08.2020від

№
від 21.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09167/08-09 Депутатське звернення025/02
ДОР ФУКС Г.Г.
Про перевірку правильності визначення категорій 
працівників КНП "Обласна інфекційна клінічна 
лікарня" ЗОР, яким встановлено доплату за роботу 
з пацієнтами, що хворі на COVID-19

224
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09179/08-09 Депутатське звернення47
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про створення найкоротшого об'їзду мосту через р. 
Молочна

225
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09279/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання узагальненої пропозиції до рішення 
облради щодо напрямів використання коштів 
обласного бюджету

226
23.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09544/08-09 Депутатське звернення589
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування пропозицій

227
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

09218/08-54 Лист01-27/0919
Про розмежування території Запорізької та 
Херсонської областей по Федотовій косі

228
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

32



№
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

09219/08-54 Лист3980/01-11
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
реконструкцію споруд для збирання вод 
поверхневого стоку

229
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09220/08-54 Лист3982/01-27
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про завершення будівельних робіт мереж 
водовідведення с.Матвіївка

230
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09221/08-54 Лист4054/01-11
Про надання фінансової підтримки КП 
"Облводоканал" ЗОР

231
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09222/08-54 Лист4026/01-11
БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопровідної мережі в с.Степанівка Друга

232
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09223/08-54 Лист4038/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
перед ТОВ "Запорожінжиніринг"

233
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09296/08-54 Лист3914/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості

234
22.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09297/08-54 Лист3826/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СЛУЖБИ КРОВІ"
Про виділення коштів для забезпечення 
продуктами харчування та медикаментами

235
22.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09357/08-54 Лист4041/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ 
"КОЗАЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ" ЗОР
Про виділення коштів для погашення 
кредиторської заборгованості

236
24.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09358/08-54 Лист4152/01-21
НДУ М. НІКІТІНА
Про ремонт будинку гр. Драгун А.М.

237
24.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09426/08-54 Розпорядження38-р
Про скликання тридцять дев'ятої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради 01.10.2020

238
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09458/08-54 Лист01-26/1011
Про нагородження Скорохода С.І.

239
25.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09459/08-54 Лист4239/01-13
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про перейменування санаторію

240
25.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09460/08-54 Лист4030/01-27
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ 
СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про участь у Програмі профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки

241
25.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09295/08-09 Депутатське звернення588
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання висновків та рекомендацій

242
22.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"
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09169/08-22 Лист69002.2.2-Сл-76
Про проведення ремонтних робіт у с.Відрадне 
Запорізького р-ну

243
16.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09353/08-26 Лист69002.2.2-Сл-80
Про проведення ремонтних робіт 28-29.09.2020

244
24.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09240/08-22 Лист001-064/14442
Про виникнення надзвичайної ситуації в 
Запорізькій області

245
17.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09317/08-22 Лист001-08/14751
Про проведення відкритого обговорення проєкту 
тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
на 2021 рік 28.09.2020

246
23.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09356/08-22 Лист001-065/14610
Про припинення електропостачання споживачу КП 
"Комунальні системи" ЕМР

247
22.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09361/08-22 Лист001-064/14483
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

248
18.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09362/08-22 Лист001-064/14733
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

249
23.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09363/08-22 Лист001-064/14598
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

250
22.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09473/08-22 Лист001-065/14527
Про припинення електропостачання споживачу КП 
"Облводоканал" ЗОР

251
18.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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09474/08-22 Лист001-064/14542
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

252
21.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09475/08-22 Лист001-064/14840
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

253
24.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09476/08-22 Лист001-064/14799
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

254
24.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09540/08-22 Лист001-064/14997
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ЗТМК"

255
28.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

09510/08-40 Лист141/25-юр-658
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

256
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

09171/08-43 Лист42/23-802
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Устінова В.А. (та інші)

257
16.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09364/08-43 Лист4531
В/Ч А1978
Про надання інформації щодо заохочення 
військовослужбовців

258
09.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09433/08-43 Лист425
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0373
Про нагородження Глущенко О.В. та Бойчук О.В.

259
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень
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09451/08-39 Заяваб/н
Про затвердження та реєстрацію Реєстрової карти 
об'єктів утворення, оброблення та утилізації 
відходів

260
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09173/08-22 Лист1509
ТОВ "ГАРМЕТ-А"
Про надання інформації щодо переліку 
супровідних документів на вантаж

261
15.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09199/08-40 Листб/н
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання в оренду земельної ділянки

262
08.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09200/08-40 Лист54
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання в оренду земельної ділянки

263
08.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09233/08-22 Лист5429
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про відключення електроживлення споживача КУ 
"Запорізький обласний шкірно-венерологічний 
клінічний диспансер" ЗОР

264
15.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09237/08-40 Лист160
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання в оренду земельної ділянки

265
11.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09238/08-40 Лист161
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання в оренду земельної ділянки

266
11.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09287/08-40 Лист12
ТОВ "СТАРСКРІМ"
Про дозвіл на розробку технічної документації 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

267
01.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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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

09312/08-43 Лист2020/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Лозиченка О.М.

268
17.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09366/08-22 Лист984
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про погодження переліку споживачів, яким буде 
припинено постачання природного газу

269
23.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09370/08-40 Лист139/09
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про повернення технічної документації із 
землеустрою

270
24.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09424/08-22 Лист69
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСВІТ"
Про закриття та вилучення автобусного маршруту 
Мелітополь (АС-2) - Першотравневе, ч/з Обільне, 
Східне, Трудове

271
15.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09479/08-22 Лист5771
ТОВ "ЗАПОРЖЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про заборгованість КП "Житлосервіс"

272
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09539/08-22 Лист122
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про моніторинг стану обслуговування 
внутрішньообласних маршрутів загального 
користування

273
10.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09172/08-39 Лист36
ПП "ГОЛДЕН ТЕХНОЛОДЖИС КОМПАНІ"
Про застосування принципу мовчазної згоди щодо 
видачі дозволу на викиди в атмосферне повітря

274
17.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09175/08-46 Лист29722/2
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ ЗАПОРІЖЖІ
Про вимогу щодо припинення стягнення боргу

275
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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09266/08-43 Лист2001/01.2
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про нагородження Антипенко А.В.

276
22.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09303/08-26 Лист25
КП "АНДРІЇВСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про надання роз'яснення щодо чинності ліцензій на 
виробництво та транспортування теплової енергії

277
22.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09354/08-26 Лист5745/20/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про обмеження надання послуг з водопостачання

278
23.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09368/08-20 Лист08/13-788
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВУЗОЛ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Про зміну реквізитів

279
18.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09371/08-39 Лист2451
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про стан дії Меморандуму про співробітництво з 
ПП "Покров-Груп"

280
21.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09373/08-40 Лист519
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

281
23.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09374/08-40 Лист520
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

282
23.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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09437/08-42 Лист06/7/7
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про погодження штатного розпису на 2020 рік

283
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09494/08-40 Лист2539
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою

284
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09495/08-40 Лист2540
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою

285
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09543/08-22 Лист36/20
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ 
ПРИРОДИ
Про використання об'їзної дороги по вул. Козака 
Бабури

286
21.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09552/08-20 Лист3009/1
ПСП "КАТРІН ПЛЮС"
Про звільнення від плати за оренду водного об'єкта

287
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09160/08-45 Лист61/20.09.2020
ГО "КОМІТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про впровадження винаходу для проведення 
виборів у територіальних громадах

288
20.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09299/08-26 Лист326
КП "ДОВІРА"
Про надання інформації щодо внесення змін до 
ліцензії з централізованого водопостачання

289
18.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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09440/08-23 Лист54
ГО "ІННОВАЦІЙНИЙ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
КРАЇНИ"
Про надання рекомендаційного листа до проєкту 
"Розумна агроіндустрія"

290
28.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

09449/08-34 Лист039
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про укладення угоди з ГО "Федерація Куреш, 
Кураш і Чідаоба Запорізької області" 02.10.2020

291
28.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09478/08-26 Лист26-09/1
ГС "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ОСББ М. ЗАПОРІЖЖЯ 
"РОЗВИТОК"
Про капітальний ремонт ліфтів в м. Запоріжжя

292
26.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09546/08-44 Лист26
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про вшанування пам'яті полеглих Захисників 
України 14.10.2020

293
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

09178/08-26 Лист29
КП "ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКИЙ СІЛЬКОМУНГОСП"
Про надання роз'яснення щодо ліцензії на 
виробництво теплової енергії

294
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09439/08-26 Лист28
КП "НАДІЯ" НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ
Про вирішення комунальних проблем 
внутрішньо-переміщених осіб

295
28.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

09487/08-49 Лист4367/20-Вих321/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про цивільну справу Рудкіної Н.П.

296
24.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури
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09314/08-25 Лист238
КЗ "ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА" ЗОР
Про включення до програми "Велике будівництво" 
об'єкту "Реставрація пам'ятки місцевого значення 
стайні (манежу) "Замку Попова"

297
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09315/08-25 Лист236
КЗ "ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА" ЗОР
Про включення до програми "Велике будівництво" 
об'єкту "Реставрація пам'ятки місцевого значення 
північного флігеля "Замку Попова"

298
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09316/08-25 Лист237
КЗ "ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА" ЗОР
Про включення до програми "Велике будівництво" 
об'єкту "Реставрація пам'ятки місцевого значення 
західного флігеля "Замку Попова"

299
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09453/08-43 Лист01/164
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
артист України" Ігнатенко О.А.

300
28.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09454/08-43 Лист01/165
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про нагородження Гонтарь П.Ю. та Мартиненка 
В.С.

301
28.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09168/08-33 Лист01-11/718
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про роз'яснення з приводу анонімного звернення 
щодо дискредитації роботи керівника Центру

302
17.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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09181/08-33 Лист243
КНП "ОБЛАСНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
САНАТОРНОГО ТИПУ" ЗОР
Про заключення договору з НСЗУ

303
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09258/08-33 Лист145
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про надання підтримки закладу

304
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09282/08-20 Лист06/1807
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМАНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про виділення коштів для облаштування 
комерційного вузла обліку газу

305
22.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09302/08-33 Лист1696
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про ремонт киснепроводу в боксованих палатах

306
23.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09512/08-20 Лист546
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про фінансування Центру

307
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

09143/08-43 Лист01-14/814
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про нагородження Нечипоренко В.В.

308
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09144/08-43 Лист01-14/815
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про нагородження Позднякової О.Л.

309
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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09217/08-20 Лист52-08/894
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про виділення коштів на встановлення майданчиків 
для занять ігровими видами спорту

310
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09234/08-40 Лист35-01/2195
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про згоду на відновлення меж земельної ділянки по 
вул. Гоголя, 53а

311
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09235/08-40 Лист35-01/2196
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про згоду на відновлення меж земельної ділянки по 
вул. Гоголя, 70, 70а

312
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09236/08-40 Лист35-01/2197
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про згоду на відновлення меж земельної ділянки по 
вул. Гоголя, 64, 64а

313
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09269/08-43 Лист01-14/830
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про нагородження Анісімової Л.В. (та інші)

314
23.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

09177/08-16 Лист09-07/14
(О. Бугай) Про навчання голів РДА 21-22.09.2020

315
16.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09271/08-16 Лист41-01/111
(К. Тимошенко) Про подання відкоригованих 
переліків об'єктів будівництва та утримання 
автомобільних доріг

316
21.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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09272/08-16 Лист03-01/1672
(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"

317
21.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09351/08-16 Лист04-01/2140
(С. Трофімов) Про заходи з відзначення 79-х 
роковин Голокосту 29.09.2020

318
23.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Президент України

09268/08-02 Указ387/2020
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня фізичної культури і спорту

319
10.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09270/08-02 Указ335/2020
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня Незалежності України

320
21.08.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09273/08-02 Розпорядження468/2020-рп
Про призначення Л.Гончар головою Гуляйпільської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області

321
21.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09274/08-02 Указ398/2020
Про невідкладні заходи із запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству за ознакою 
статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого 
насильства

322
21.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09394/08-02 Указ396/2020
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня фармацевтичного працівника

323
19.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09535/08-02 Розпорядження475/2020
Про призначення В.Васильчишиної головою 
Приморської районної державної адміністрації 
Запорізької області

324
28.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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09536/08-02 Розпорядження472/2020
Про звільнення А.Попова з посади голови 
Приморської районної державної адміністрації 
Запорізької області

325
28.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09452/08-43 Лист01-40/0722
Про нагородження Котляра В.Ю.

326
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09434/08-43 Лист2012/01-42
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Шибаєвій О.В.

327
24.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

09226/08-43 Лист01-01-18/422
Про присвоєння почесного звання мати-героїня 
Олійник Т.В.

328
18.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09241/08-22 Лист01-27/0179
Про проведення обстеження пасажиропотоку між 
м.Гуляйполе та м.Пологи

329
18.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09300/08-20 Лист0255/01-10
Про надання висновку для виділення коштів з 
обласного екофонду

330
28.08.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09259/08-42 Лист02-57/81-к
Про погодження звільнення Макрухи К.Л.

331
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація
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09549/08-40 Лист1476/01-55
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

332
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

09427/08-24 Лист108
Про сприяння в придбанні житла для 
дитини-інваліда Дьяченка І.О.

333
22.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Приморська райрада

09533/08-09 Депутатське зверненняб/н
Про вжиття термінових заходів із запобігання 
зневоднення водного господарства на території 
Приморського району

334
15.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

09180/08-20 Лист01-22/0912
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для закупівлі препарату 
Туберкуліну

335
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09191/08-20 Лист02-12/1490
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про співфінансування на придбання шкільного 
автобусу

336
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09215/08-20 Лист01-19/731
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення питання сплати податку на доходи 
фізичних осіб ПАТ "Запоріжжяобленерго"

337
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09228/08-20 Лист03.1-12/2147
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про дозвіл на уточнення залишку коштів станом на 
01.01.2020

338
14.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09260/08-20 Лист02-12/1498
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про надання гарантійного листа

339
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09265/08-40 Лист469
МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про сприяння у вирішенні питання передачі 
земельних ділянок з державної до комунальної 
власності

340
28.08.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09281/08-21 Лист01-22/0917
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу державного майна у спільну 
комунальну власність громади

341
22.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09298/08-22 Лист227
КІРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про ремонт доріг О081869 та О081560

342
23.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09311/08-26 Лист1758
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про оснащення будівель вузлами комерційного 
обліку води в с.Високе

343
23.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09326/08-40 Лист02-02-11-01/394
ПЛОДОРОДНЕНСЬКА СІЛЬРАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про передачу в комунальну власність земельних 
ділянок за межами с. Показне

344
22.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

09352/08-20 Лист368
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування витрат на лікування хворих на 
орфанні захворювання

345
17.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09438/08-22 Лист03.1-12/2383
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про встановлення примусових пристроїв для 
зниження швидкості автомобілів

346
28.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09538/08-22 Лист1759
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про дотримання маршруту руху автобусу 
перевізником ТОВ "Підприємство Автосвіт"

347
24.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09556/08-20 Лист02-03-11/324
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції об'єкту 
водопостачання с.Петрівське

348
19.08.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

09522/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання О. Пушкарьової за серпень 2020 
року

349
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

09255/08-20 Лист2755/01-02
Про надання пропозицій до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються з ФОНПС у 2020 році

350
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

09375/08-40 Доповідна запискаб/н
Про виконання протокольного доручення стосовно 
діяльності філії "Запорізький кінний завод № 86" 
ДП "Конярство України"

351
25.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадскістю

09524/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання М. Горідько за серпень 2020 року

352
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Департамент культури, туризму, національностей та релігій

09214/08-37 Доповідна запискаб/н
Про можливість проведення Всеукраїнського 
козацького фестивалю "Покрова на Хортиці"

353
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

09307/08-22 Доповідна запискаб/н
Про затвердження плану проведення робочою 
групою з питань проведення моніторингу стану 
обслуговування приміських і міжміських 
внутрішньообласних автобусних маршрутів 
загального користування

354
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09489/08-22 Доповідна запискаб/н
Про затвердження плану проведення робочою 
групою перевірок роботи автоперевізників на 
території Запорізької області на предмет виявлення 
нелегальних перевезень

355
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09513/08-22 Доповідна запискаб/н
Про боротьбу з нелегальними перевезеннями 
пасажирів автомобільним транспортом

356
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Служба у справах дітей

09163/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл бюджетних асигнувань між 
спеціальним та загальним фондом в межах 
кошторисних призначень 2020 року

357
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09254/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл бюджетних асигнувань між 
спеціальним та загальним фондом в межах 
кошторисних призначень 2020 року

358
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

09521/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання А. Бойка за серпень 2020 року

359
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Управління молоді, фізичної культури та спорту

09333/08-45 Заяваб/н
Н. ВЛАСОВА
Про повідомлення щодо реєстрації в кандидати у 
депутати

360
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

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

09360/08-42 Лист235/03-17
Про участь у навчанні  щодо організації роботи зі 
зверненнями громадян 28-29.09.2020

361
24.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09518/08-42 Лист240/03-17
Про участь Д. Кас'яненка у проведенні навчання 
02.10.2020

362
29.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я

09327/08-23 Лист2372/11-23
Про розкрадання зрошувальної системи у 
Чкаловській ОТГ Веселівського р-ну

363
24.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

09548/08-43 Лист5301-3481/5305
Про нагородження Коренця В.В. та Тонконога Д.В.

364
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

09253/08-32 ЛистВих-08-13-11/58
Про проведення іспитів на отримання посвідчення 
тракториста-машиніста

365
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

09284/08-49 Листб/н
Про відзив на позовну заяву ТОВ 
"Агрохімпродукт"

366
17.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09340/08-49 Листб/н
Про призначення підготовчого судового засідання 
за позовом ТОВ "Агрохімпродукт"

367
24.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Господарський суд Запорізької області

09330/08-49 Ухвала908/1630/20
УХВАЛА суду по справі СФГ "Клиновий"

368
17.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09485/08-49 Рішення908/1107/20
РІШЕННЯ суду по справі ТОВ "Барт-Будсервіс"

369
08.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

09423/08-22 Лист01-14/160
Про зміну поштової та електронної адреси

370
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09455/08-28 Лист02-16/163
Про проведення засідання комісії щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати на 
підприємствах житлово-комунального 
господарства

371
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

09227/08-29 Лист10-20/4
Про надання інформації щодо забезпечення 
режиму секретності в умовах особливого періоду

372
17.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09213/08-20 Лист1889
Про використання коштів відповідно до обласної 
цільової програми "Призовна дільниця 2020-2024"

373
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09545/08-48 Лист1952
Про участь у заходах з нагоди Дня бійця 
територіальної оборони 03.10.2020

374
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09329/08-49 Лист808/7863/14/356
Про виклик до суду на 28.09.2020 по справі № 
808/7863/14

375
21.09.2020від

№
від 24.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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09480/08-49 Рішення808/7863/14
РІШЕННЯ суду по справі Ярмощука М.А.

376
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

09550/08-39 Лист2-2-6/3164-20
Про співробітництво у сфері рибного господарства

377
29.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09174/08-22 Лист8/20/206-20
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖІНСПЕКЦІЇ 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про підготовку джерел теплової енергії до роботи в 
опалювальний період

378
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09193/08-46 Лист5374/61-2020
ВЕСЕЛІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо будівництва 
амбулаторії групової практики в с.Чкалове

379
21.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09245/08-46 Лист8672/71/01-2020
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо внесення до реєстру 
курганного могильника

380
16.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09378/08-28 Лист2310-1323/2310.
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДМС У М.ЗАПОРІЖЖІ
Про надання інформації щодо Асауляк Л.В.

381
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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

09264/08-37 Лист01.1-01-67/2141
Про проведення урочистих заходів присвячених 
Дню юриста 08.10.2020

382
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09365/08-46 Лист08-67/4648
Про Довідку за результатами перевірки Запорізької 
облдержадміністрації

383
14.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Прокуратура

09429/08-46 Лист54-4020вих20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо капітального 
ремонту будівель КУ "Обласний медичний центр 
серцево-судинних захворювань"

384
24.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09256/08-46 Лист15/1-17вих-20
Про надання інформації щодо захисту об'єктів 
культурної спадщини

385
17.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09425/08-46 Лист15/3-4653вих-20
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
під об'єктом ПЗФ "Солов'їний гай"

386
25.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

09197/08-22 ЛистН/НЗТ-21/597
Про погодження коригування приміських тарифів

387
15.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

09189/08-43 Лист8/2111
Про нагородження колективу Служби 
автомобільних доріг у Запорізькій області

388
14.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09190/08-43 Лист8/2111/1
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
будівельник України" Шандибі О.М.

389
14.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09372/08-22 Лист11/2239
Про запрошення на нараду 28.09.2020 (м.Київ)

390
25.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09488/08-40 Лист19/2261
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

391
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
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09347/08-46 Лист59/3/3-1151нт
Про надання інформації стосовно Гетьманського 
Є.І.

392
16.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09348/08-46 Лист59/3/3-1152нт
Про надання інформації стосовно Гетьманського 
Є.І.

393
16.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09349/08-46 Лист59/3/3-1153нт
Про надання інформації стосовно Баток Д.П.

394
16.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09350/08-46 Лист59/3/3-1154нт
Про надання інформації стосовно Баток Д.П.

395
16.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09430/08-46 Лист59/3/3-1188нт
Про надання інформації щодо гр. Терехова В.В.

396
24.09.2020від

№
від 28.09.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

09166/08-43 Лист4399/55/107/01-2
Про нагородження Тумана Д.А.

397
15.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

09541/08-20 Лист04-08-07-15/389
Про результати ревізії Департаменту 
агропромислового розвитку та захисту довкілля 
ЗОДА

398
28.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба статистики України

09225/08-43 Лист17.2-04/301-20
Про нагородження Тетерєвої О.В. 

399
11.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09146/08-29 Лист16-13739/163-2
Про надання інформації щодо стану існуючих 
систем оповіщення цивільного захисту різних 
рівнів, їх реконструкції (модернізації)

400
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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09205/08-29 Лист261-13830/263-2
Про підготовку проєктів Планів управління 
ризиками затоплень

401
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09500/08-29 Лист16-14206/161-1
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2021 рік"

402
29.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09555/08-29 Лист04-14314/182
Про готовність до проведення аеромедичної 
евакуації постраждалих

403
30.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

09506/08-43 Лист2912/1/12-10
Про нагородження колективу Служби 
автомобільних доріг у Запорізькій області

404
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09507/08-43 Лист2923/1/12-10
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
будівельник України" Шандибі О.М.

405
28.09.2020від

№
від 29.09.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

09338/08-39 Лист5679/4/9/11-20
Про актуалізацію пропозицій стосовно внесення 
змін  до Загальнодержавної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року 

406
24.09.2020від

№
від 25.09.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

09250/08-22 Лист56-02/18/5-20
Про надання інформації щодо встановлених 
органами місцевого самоврядування протягом 
липня - вересня 2020 року тарифів на теплову 
енергію

407
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
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09211/08-37 Лист3282/27/5
Про сприяння організації передплати періодики для 
бібліотек

408
21.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

09209/08-33 Лист12642/5.1.1-08-2
Про Перелік закладів охорони здоров’я, які мають 
можливість подачі пропозиції за напрямом 
«Перехідне фінансове забезпечення комплексного 
надання медичних послуг закладами охорони 
здоров’я»

409
18.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09248/08-33 Лист12716/5.2.1-08-2
Про надання інформації щодо закладів охорони 
здоров’я, які перебувають у статусі спільної 
власності громад (сіл, селищ, міст) на рівні районів, 
які ліквідовуються/об’єднуються

410
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09249/08-33 Лист6/22-17-20
СХІДНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ДЕПАРТАМЕНТ
Про моніторинг виконання відкладених вимог, 
визначених в договорах про медичне 
обслуговування

411
22.09.2020від

№
від 22.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09277/08-33 Лист12738/5-15-20
Про укладення договорів про перехідне фінансове 
забезпечення комплексного надання медичних 
послуг закладами охорони здоров’я

412
22.09.2020від

№
від 23.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09553/08-33 Лист13172/5.1.1-08-2
Про надання роз'яснень щодо плану розвитку 
закладу охорони здоров'я 

413
29.09.2020від

№
від 30.09.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

09153/08-47 Лист32-07/49923/20
Про спільну роботу близьких осіб в закладах освіти

414
18.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

57



№
з/п
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09195/08-47 Лист47-01/49080/20
УПРАВЛІННЯ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ПЕРЕВІРОК ТА МОНІТОРИНГУ СПОСОБУ 
ЖИТТЯ
ВИМОГА про надання інформації стосовно 
Тарасенка В.В.

415
15.09.2020від

№
від 21.09.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

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