
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.10.20 по 09.10.20

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

09579/08-43 Доповідна запискаб/н
Про проведення урочистого заходу з нагоди 
святкування Дня автомобіліста і дорожника

1
01.10.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09590/08-43 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування)
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник фізичної культури і спорту України" 
Абдуллаєву А.К.

2
02.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09662/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету на проведення ремонту 
киснепроводу в КНП "Обласна інфекційна клінічна 
лікарня" ЗОР та забезпечення цифровими 
рентгенапаратами

3
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09780/08-28 Листб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент соціального захисту)
Про створення спеціального відділення на базі 
геріатричного пансіонату

4
08.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09804/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Служба у справах дітей)
Про перерозподіл асигнувань у 2020 році між 
КПКВК 0913241 та КПКВК 0913111 по загальному 
фонду обласного бюджету

5
09.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09806/08-20 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування) (Департамент 
культури)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету по 
галузі "Культура" у 2020 році

6
09.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09810/08-20 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування) (Департамент освіти)
Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 
2020 рік Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації у зв'язку з підвищенням 
мінімальної заробітної плати та відсутністю 
контингенту учнів у двох школах-інтернатах

7
09.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09791/08-01 Закон України893-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо графіка проведення пленарних 
засідань Верховної Ради України

8
15.09.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09792/08-01 Закон України870-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про наукову 
і науково-технічну діяльність" щодо уточнення 
деяких положень

9
03.09.2020від

№
від 09.10.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

09793/08-01 Закон України880-ІХ
Про ратифікацію Протоколу, що вносить зміни до 
Додаткового протоколу до Конвенції про передачу 
засуджених осіб

10
04.09.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09794/08-01 Закон України890-IX
Про внесення зміни до статті 15 Закону України 
"Про доступ до публічної інформації" щодо 
зменшення строку оприлюднення проектів 
нормативно-правових актів, рішень органів 
місцевого самоврядування

11
15.09.2020від

№
від 09.10.2020
№ Правові питання паперовий паперова

2
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09795/08-01 Закон України909-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік"

12
17.09.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09796/08-01 Закон України850-ІХ
Про надання будівельної продукції на ринку

13
02.09.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09797/08-01 Постанова932-IX
Про Заяву Верховної Ради України щодо 
невизнання легітимності так званих місцевих 
виборів на тимчасово окупованих територіях  
України - в Автономній Республіці Крим та місті 
Севастополі

14
30.09.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09798/08-01 Закон України895-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо мораторію на стягнення майна 
громадян України, наданого як забезпечення 
кредитів в іноземній валюті

15
16.09.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09799/08-01 Закон України891-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
споживчого кредитування і формування та обігу 
кредитних історій

16
15.09.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

09571/08-09 Депутатське звернення04-31/15-2020/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРИ
Про розгляд звернення гр. Волконського І.В. щодо 
проведення ремонту вулиць та спусків залізничних 
платформ в смт Кушугум

17
30.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09722/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2020/1
Про проведення слухань у Комітеті на тему: "Щодо 
державної політики у сфері регулювання трудових 
відносин" 04.11.2020

18
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

3
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09635/08-09 Депутатське звернення280д9/12-2020/1
НДУ КАСАЙ Г.О. (ПАТ "ІНСТИТУТ ТИТАНУ)
Про  екологічну ситуацію у м. Запоріжжя

19
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09652/08-09 Депутатське звернення322/2
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про недотримання перевізниками 
габаритно-вагових норм

20
29.09.2020від

№
від 05.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09653/08-09 Депутатське звернення193/20
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про виділення коштів на розміщення 
мультифункціональних майданчиків в м.Бердянськ

21
28.09.2020від

№
від 05.10.2020
№ паперовий паперова

09728/08-09 Депутатське звернення83
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про надання інформації щодо заборгованості із 
заробітної плати на КП "Підприємство комунальної 
власності" ЕМР

22
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

09611/08-15 Лист8209.2/20/28.3
Про надання інформації щодо доступності 
виборчих дільниць для осіб з інвалідністю

23
28.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09710/08-15 Лист8550.2/20/45
Про надання інформації щодо організації 
навчального процесу в закладах освіти в умовах 
загрози пандемії

24
07.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

09819/08-15 Лист8620.2/20/28.3
(В. Іванкевич) Про направлення опитувальника для 
моніторингу громадської приймальні обласної 
державної адміністрації на предмет архітектурної 
доступності для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення

25
08.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

4
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09745/08-28 Лист1878/20
ГО "ЛА СТРАДА-УКРАЇНА"
Про круглий стіл з питань протидії торгівлі людьми 
16.10.2020

26
07.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09755/08-24 Лист181
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА 
ПРАВОЗАХИСНА ЖІНОЧА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ЧАЙКА"
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом внутрішньо переміщених осіб

27
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09766/08-28 Лист1881/20
ГО "ЛА СТРАДА - УКРАЇНА"
Про надання інформації щодо протидії торгівлі 
людьми в умовах пандемії

28
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

09581/08-41 Лист250820-1
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ОБ'ЄДНАНИХ 
АРАБСЬКИХ ЕМІРАТІВ
Про участь у цифровому виданні Щорічної 
інвестиційної зустрічі (АІМ) 20-22.10.2020

29
24.08.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09705/08-37 Листб/н
PKF TOURISMEXPERTS
Про співпрацю

30
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09805/08-41 Листб/н
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА 
ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА
Про онлайн-захід "Баварія - країна виставок" 
15.10.2020

31
09.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

09657/08-40 Листб/н
ГР. СТАДНІЧЕНКО В.В.
Про розірвання договору оренди землі від 
12.05.2008

32
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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09743/08-40 Листб/н
ГР. ГОРНАЄВА Д.С.
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою

33
07.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09618/08-44 Лист29-09/20
ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ УСТАНОВЧИЙ 
СОБОР РОДИН ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) ТА 
ПРОПАЛИХ БЕЗВІСТІ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
Про створення обласних Координаційних Рад 
Родин

34
01.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09624/08-22 Лист02/10
ТОВ ФІАТУ
Про проведення навчального вебінару 08.10.2020 з 
питань автоматизації баз даних енергетичних 
характеристик будівель

35
02.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09646/08-37 Лист77-02/10
ПРОЄКТ "РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЕКОТУРИЗМУ У 
РЕГІОНІ ЧОРНОГО МОРЯ"
Про перешкоди у реалізації проєкту

36
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09649/08-22 Лист14
ФОП КОШЕЛЬ О.М.
Про підвищення вартості проїзду

37
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09661/08-22 Лист88/П
ТОВ "ПРОМІН БУД СЕРВІС"
Про виконання будівельних робіт на автомобільній 
дорозі Н-08

38
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09692/08-20 Лист213/20
КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ
Про зарахування на програму "Управління 
публічними фінансами"

39
02.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

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

09703/08-22 ЛистUKR/2020-137
ПРОЄКТ "МОДЕРНІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ..."
Про участь у онлайн-вебінарах стосовно 
впровадження проєкту

40
05.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09737/08-41 Лист357
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ В 
УКРАЇНІ"
Про реєстрацію українських підприємств у секторі 
агротехніки та органічних добрив на участь у серії 
ділових зустрічей (онлайн) з контрагентами з 
Польші та Румунії

41
02.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09746/08-33 Листб/н
ТОВ "КВАНТС-С"
Про поставки медичного обладнання

42
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09757/08-28 Лист921
УКРАЇНСЬКИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З 
ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 
НАСЕЛЕННЯ
Про проведення конкурсу з питань волонтерства

43
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09769/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ТРИПОЛИЦЬ Р.В.
Про надання інформації щодо розроблення проєкту 
землеустрою ТОВ "Капіталінвест-плюс"

44
08.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09774/08-40 Лист260
ПП "ГЕО-ПРАЙМ"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

45
04.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09778/08-22 Лист51313
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
УМ.М.І.ДОЛІШНЬОГО"
Про проблеми та перспективи реалізації потенціалу 
сектору транспортних послуг

46
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

09814/08-40 Лист23.1-09/317/20
ДП ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ 
УКРАЇНИ
Про відмову від права користування земельними 
ділянками

47
08.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09824/08-49 Лист908/2153/20
АДВОКАТ КРОШКА В.В.
Про відзив на позовну заяву по справі ПП "Адам"

48
08.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09825/08-41 Лист214
ПРОЄКТ ПРОМІС
Про проведення зустрічі щодо сталості результатів 
Проекту ПРОМІС у Запорізькій області 15.10.2020

49
08.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

09587/08-49 Ухвала910/8690/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

50
21.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09622/08-49 Ухвала910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

51
17.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09623/08-49 Ухвала908/243/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

52
28.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09669/08-49 Ухвала908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Видбір"

53
01.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
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

09730/08-49 Лист280/6185/20
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Повістка до суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

54
23.09.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09732/08-49 Лист330/2018/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Судова повістка  про виклик до суду  10.11.2020

55
02.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09569/08-06 Доручення32815/35/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання протоколу засідання 
Комісії ТЕБ та НС від 24.09.2020

56
30.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09573/08-17 Лист33448/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про шляхи реалізації АТ «ЗАлК»

57
30.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09575/08-17 Лист33494/0/2-20
Про дотримання суб’єктами господарювання 
державного сектору економіки вимог Закону 
України "Про оренду державного та комунального 
майна" під час передачі державного майна в оренду 
або в користування

58
01.10.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09599/08-06 Доручення40753/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про передачу будівлі за адресою: Запорізька 
область, Розівський район, смт. Розівка, вул. 
Центральна, буд. 157 з державної власності у 
комунальну власність Розівської селищної 
територіальної громади для розміщення лікарні

59
02.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09600/08-06 Доручення39526/2/1-20
(О. Стефанішина) Про План заходів із реалізації 
домовленостей, досягнутих за результатами 
державного візиту Президента Швейцарської 
Конфедерації С.Соммаруги в Україну (20-23 липня 
2020 року)

60
01.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
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09601/08-06 Доручення39998/1/1-20
(О. Уруський) Про формування страхового фонду 
документації

61
01.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09602/08-03 Розпорядження1202-р
Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо 
реалізації Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2017—2020 роки

62
30.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09603/08-03 Постанова897
Про внесення змін до Порядку відшкодування 
вартості послуги з догляду за дитиною до трьох 
років “муніципальна няня”

63
30.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09607/08-03 Постанова907
Про затвердження Порядку ведення Реєстру 
розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на 
дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо 
порушення законодавства у сфері ліцензування

64
30.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09621/08-03 Лист905
Про внесення змін до Порядку застосування 
електронного посвідчення водія та електронного 
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

65
30.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09629/08-17 Лист19-15/781
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

66
30.09.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09630/08-17 Лист33801/0/2-20
(В. Федорчук) Про проведення засідання 
Міжвідомчої робочої групи з координації 
діяльності органів виконавчої влади щодо 
створення належних умов для проведення виборів 
25 жовтня 2020 року 07.10.2020 о 16-00

67
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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09632/08-06 Доручення33151/4/1-20
(О. Резніков) Про використання залишку коштів 
дорожнього фонду

68
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09633/08-17 Лист33731/0/2-20
(В. Федорчук) Про результати робочої поїздки 
Президента України до Полтавської та Харківської 
областей 1-2 вересня 2020 року

69
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09634/08-06 Доручення40846/1/1-20
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про Висновок Рахункової палати щодо результатів 
аналізу виконання закону про Державний бюджет 
України на 2020 рік у першому півріччі

70
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09641/08-06 Доручення40186/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виділення коштів на завершення 
будівництва підвідних газопроводів та погашення 
заборгованості перед НАК "Нафтогаз України"

71
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09643/08-03 Постанова910
Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі 
довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи

72
16.09.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09659/08-06 Доручення40909/1/1-20
(Д. Шмигаль)  НДУ БОЙКО Ю.А.
 Про звернення від громадянина Тихомирова Юрія 
Вікторовича, стосовно кількох питань, що виникли 
у зв'язку з необхідністю догляду за недієздатною 
мамою

73
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09686/08-06 Доручення40038/1/1-20
(М. Федоров) Про відшкодування сум ПДВ

74
05.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09687/08-06 Доручення39592/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про невідкладні заходи із 
запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту прав осіб. які 
постраждали від такого насильства

75
05.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09702/08-06 Доручення41189/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання протоколу  № 34 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

76
06.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09718/08-17 Лист34025/0/2-20
Про законодавче врегулювання надання органами 
державної статистики інформації державним 
органам про виробничу потужність підприємств

77
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09719/08-17 Лист34139/0/2-20
(В. Федорчук) КНП "ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ 
ВІЙНИ"
Про укладання Договору з НСЗУ за пакетом №32 
"Про перехідне фінансове забезпечення 
комплексного надання медичних послуг закладами 
охорони здоров'я"

78
07.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09720/08-17 Лист34115/0/2-20
(В. Поліщук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, ОБОРОНИ ТА 
РОЗВІДКИ
Про звернення ТзДВ "Об’єднання 
Дніпроенергобудпром" щодо співпраці

79
07.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09721/08-06 Доручення33151/6/1-20
(Д. Шмигаль) Про використання залишку коштів 
дорожнього фонду

80
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

09723/08-06 Доручення40362/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання вимог Закону 
України "Про авторське право на твір"

81
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09753/08-06 Доручення41616/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про належне забезпечення законних 
інтересів членів сімей загиблих, померлих та 
зниклих безвісті захисників України

82
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09758/08-06 Доручення41753/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати наради щодо 
забезпечення сталого проходження 
осінньо-зимового періоду 2020/21 року

83
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09763/08-03 Постанова912
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 15 квітня 2020 р. № 278

84
23.09.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09787/08-06 Доручення41972/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про участь у селекторних нарадах, 
які проводитимуться щопонеділка, щосереди  та 
щоп'ятниця з 11 до 12 години, починаючи з 9 
жовтня 2020 року

85
08.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09803/08-04 Протокол40929/3/1-20
(О. Немчінов) Про Протокол № 2 від 07.10.2020 
засідання Міжвідомчої робочої групи з координації 
діяльності органів виконавчої влади щодо 
створення належних умов для проведення виборів 
25 жовтня 2020 року

86
09.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09807/08-03 Постанова911
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
застосування відображення в електронному вигляді 
інформації, що міститься у свідоцтві про 
народження, та інформації про зареєстроване місце 
проживання, що є у володінні та розпорядженні 
Державної міграційної служби

87
23.09.2020від

№
від 09.10.2020
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

09685/08-22 Лист23/4-3005/1.8-20
Про розрахунки підприємств теплоенергетики за 
природний газ

88
05.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство інфраструктури

09724/08-43 Лист3309/10/14-20
Про нагородження Рябовола А.В.

89
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09783/08-27 Лист13895/35/10-20
Про надання інформації щодо доступності 
транспорту, об'єктів транспортно-дорожньої 
інфраструктури для осіб з інвалідністю

90
05.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

09764/08-37 Лист12267/25.1
Про надання інформації щодо структурних 
підрозділів, які здійснюють повноваження у сферах 
культури, телебачення і радіомовлення, 
інформаційної та видавничої сферах тощо 

91
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

09605/08-34 Лист3939/7.1
Про скасування звітності

92
02.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09558/08-32 Лист1/9-551
Про здійснення централізованих закупівель 
обладнання для навчальних кабінетів та 
STEM-лабораторій

93
30.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

09697/08-32 Лист1/9-556
Про надання інформації щодо проведення місцевих 
виборів у приміщеннях закладів освіти

94
06.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09596/08-33 Лист25-04/29159/2-2
Про надання інформації щодо укладання договорів 
про перехідне фінансування

95
01.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09754/08-33 Лист28/29840/2-20
Про проведення онлайн-наради 09.10.2020 з питань 
розвитку електронної системи охорони здоров’я 

96
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09760/08-33 Лист01.5/29805/2-20
Про надання інформації щодо кількості населення в 
групах медичного та професійного ризиків 
захворювання на коронавірус

97
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09785/08-33 Лист17-04/29842/2-2
Про результати візиту моніторингових груп з 
аналізу роботи закладів охорони здоров'я, що 
визначені для лікування хворих на коронавірус, до 
областей

98
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09802/08-33 Лист28/30063/2-20
Про проєкт «ISOLATED»

99
09.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

09570/08-26 Лист7/9/16296-20
Про скасування листа щодо стану ліфтового 
господарства житлового фонду України"

100
30.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09576/08-30 Лист7/34.1/16326-20
Про втрату актуальності листів щодо моніторингу 
процесу децентралізації влади та реформування 
місцевого самоврядування

101
01.10.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

09578/08-26 Лист7/11/16343-20
Про участь у нараді з питань підготовки ТЕЦ до 
опалювального періоду 02.10.2020 об 11-00

102
01.10.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09606/08-24 Лист7/9.3.2/16356-20
Про зняття з контролю виконання або оновлення 
завдань, визначених у протокольних рішеннях 
Кабінету Міністрів України, дорученнях, листах 
керівництва Кабінету Міністрів України щодо 
функціонування Єдиного державного реєстру 
громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов

103
01.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

09608/08-25 Лист7/19.5/16382-20
Про експлуатацію в тестовому режимі спеціальної 
електронної системи Big-Bud

104
02.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09626/08-25 Лист7/4/16393-20
Про виконання протокольного рішення за 
результатами селекторної наради від 01.10.2020

105
02.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09631/08-26 Лист7/10.1/16437-20
Про надання інформації щодо заборгованість 
теплопостачальних підприємств за послуги з 
розподілу природного газу

106
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09638/08-26 Лист7/10.2/16401-20
Про припинення надання інформації щодо 
укладання договорів на постачання електроенергії 
підприємствами водопровідно-каналізаційного 
господарства та теплопостачання 

107
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09642/08-41 Лист7/12/16409-20
Про співпрацю з австрійськими компаніями

108
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09665/08-19 Лист8/36/7012-20
Про скасування або актуалізацію відповідних 
завдань

109
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

09700/08-50 Лист7/4/16534-20
Про відміну проведення селекторної наради 
07.10.2020

110
06.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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09725/08-28 Лист7/10.1/16352-20
Про скасування надання інформації на лист від 
06.02.2013 № 7/10-1744

111
01.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09752/08-20 Лист7/36.3/16602-20
Про проведення онлайн-конференції з питань 
фінансування програм регіонального розвитку за 
рахунок коштів ЄС 09.10.2020 о 15-00

112
07.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09761/08-27 Лист7/14.2/16621-20
Про забезпечення належного функціонування 
першої черги Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва

113
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09782/08-26 Лист8/32/7100-20
Про надання інформації щодо проходження 
опалювального сезону 2020/21 року

114
08.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

09568/08-31 Лист3822-06/59349-0
Про втрату актуальності надання інформації щодо 
цін на масові сорти хліба

115
30.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09604/08-20 Лист2112-11/59617-0
Про списання кредиторської заборгованості, строк 
позовної давності якої минув

116
01.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09660/08-43 Лист2202-05/59206-0
Про нагородження Зайцева С.О.

117
29.09.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09684/08-23 Лист2832-06/60368-0
Про засідання робочої групи з питань 
оподаткування в аграрному секторі 12.10.2020

118
05.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
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

09759/08-21 Лист3623-06/60892-0
Про погодження проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України "Про реалізацію 
експериментального проєкту щодо надання в 
електронній формі адміністративних та інших 
послуг із провадження підприємницької діяльності 
через Єдиний державний веб-портал електронних 
послуг "Портал Дія"

119
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09598/08-35 Лист9140/0/290-20/29
Про надання інформації щодо потреби у "пакунках 
малюка"

120
01.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09627/08-35 Лист13919/0/2-20/29
Про надання інформації щодо прогнозних 
показників народжуваності

121
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09637/08-28 Декларація13923/0/2-20/57
Про погодження проєкту Закону України ,,Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту майнових прав окремих 
категорій осіб та відшкодування витрат на догляд 
за такими особами"

122
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ паперовий паперова

09639/08-28 Лист13912/0/2-20/49
Про надання інформації для формування " Мапи 
Допомоги"

123
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09658/08-28 Лист13973/0/2-20/57
Про підготовку Національного плану дій з 
виконання резолюції Ради Безпеки ООН "Жінки, 
мир, безпека" на період до 2025 року

124
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09708/08-28 Лист14073/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

125
05.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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09801/08-35 Лист14209/0/2-20/57
Про внесення змін до нормативно-правових актів з 
питань зарахування дітей на цілодобове 
перебування до закладів

126
08.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

09765/08-28 Лист8429/02/12.1-20
Про перелік звітних документів, які втратили 
актуальність

127
05.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

09574/08-20 Лист33010-07-6/3016
Про питання звітування з внутрішнього контролю

128
01.10.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09688/08-20 Лист33010-07-5/3046
Про звітування щодо стану внутрішнього контролю

129
02.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09689/08-20 Лист08010-05-7/3055
Про надання інформації щодо судового збору

130
05.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09565/08-20 Лист01-2267/25-1
Про виділення коштів на забезпечення медичним 
киснем КНП "Бердянське територіальне медичне 
об'єднання" БМР

131
01.10.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09713/08-22 Лист01-2307/40-1
Про поточний середній ремонт автомобільної 
дороги Н-30

132
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
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09777/08-36 Лист05-2227/45-1
Про надання протоколу щодо використання в 2020 
році субвенції з державного бюджету

133
28.09.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

09776/08-39 Лист01/03-33/02382
Про участь у форумі "Еко Форум-2020" 
(м.Запоріжжя)

134
06.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

09670/08-33 Лист02-57/589-3
Про розміщення додаткових ліжок для 
госпіталізації хворих на COVID-19

135
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09696/08-50 Лист02-72/591-2
Про участь у ритуальних заходах 07.10.2020

136
06.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

09821/08-49 Лист910/8690/20
Про письмові пояснення по справі АТ "Запорізький 
завод феросплавав"

137
08.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

09656/08-40 Лист213/02-04
Про надання Витягу для передачі земельної ділянки

138
01.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

09751/08-40 Лист1700/02-11
Про податок на лісові землі

139
17.09.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

09816/08-33 Лист13/21-1028
Про проблемні питання інфекційного відділення 
КНП "Дніпрорудненська багатопрофільна міська 
лікарня"

140
06.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Оріхівська міська рада
20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09650/08-40 Лист03-05/01034
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу в 
постійне користування

141
01.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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

09788/08-22 Лист02-01-17/3779
Про ремонт доріг місцевого значення

142
08.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

09560/08-54 Лист4148/01-11
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції системи 
водопостачання

143
29.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09561/08-54 Лист4149/01-11
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції водопроводу 
с.Дружелюбівка

144
29.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09562/08-54 Лист4215/01-11
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для закупівлі препарату 
Туберкуліну

145
29.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09563/08-54 Розпорядження40-р
Про скасування розпорядження голови Запорізької 
обласної ради від 25.09.2020 № 38-р «Про 
скликання тридцять дев'ятої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради сьомого скликання»"

146
30.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09616/08-54 Лист4025/01-11
Про інвестиційну програму КП "Облводоканал" 
ЗОР на 2020 рік

147
29.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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09617/08-54 Лист4145/01-11
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату заборгованості за послуги з 
централізованого водопостачання

148
29.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09645/08-54 Лист4351/01-11
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо капітального 
ремонту будівель КУ "Обласний медичний центр 
серцево-судинних захворювань"

149
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09694/08-54 Лист4153/01-11
Про припинення постачання електричної енергії до 
КП "Облводоканал" ЗОР

150
05.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09747/08-54 Лист4305/01-11
ГС "ЛЕГКА АТЛЕТИКА УКРАЇНИ"
Про фінансування абонентських квитків для 
легкоатлетів

151
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09748/08-54 Лист4404/01-05
Про направлення матеріалів щодо проблемних 
питань в галузі управління ландшафтними 
пожежами

152
05.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09749/08-54 Лист4470/01-07
Про фінансування на придбання речей для КЗ 
"Матвіївська загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів" ЗОР

153
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09768/08-54 Лист3999/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на погашення заборгованості

154
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09699/08-37 Лист135-40
Про святкування 88-ї річниці заводу на 
нагородження працівників 09.10.2020

155
06.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

"Запоріжавтотранс"

09772/08-22 Лист1/13-01-376
Про припинення незаконної діяльності нелегальних 
перевізників

156
05.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09614/08-22 Лист001-064/15041
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ЗТМК"

157
29.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09680/08-22 Лист001-064/15179
Про припинення електропостачання електроенергії 
ТОВ "ЗТМК"

158
01.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09681/08-22 Лист001-064/15252
Про припинення електропостачання електроенергії 
ТОВ "ЗТМК"

159
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09750/08-22 Лист
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

160
05.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09775/08-22 Лист001-064/15376
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

161
06.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09812/08-22 Лист001-064/15435
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

162
07.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

09595/08-40 Лист11/2047623/АП
Про надання інформації щодо дозволу на 
складання проекту землеустрою

163
01.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

09677/08-33 Лист2048027
Про безоплатне надання кисню

164
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

09733/08-49 Лист18-99/3
Про участь у судовому засіданні по справі АТ 
"Запорізький завод феросплавів"

165
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ВАТ ТСК "Запоріжголовпостач"

09740/08-43 Лист3/33/23-2631
В/Ч 3033
Про нагородження Дорошенка О.С. та інших

166
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Військові частини

09585/08-43 Лист4953
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Григор'єва О.О. (та інші)

167
30.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09682/08-43 Лист35/2179
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Павленка М.В. (та інші)

168
01.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09784/08-43 Лист3/29/23-2866
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Ромалійського І.М. (та інші)

169
08.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09613/08-40 Лист55/10
ТОВ "НПФ "ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ"
Про згоду на відновлення меж земельної ділянки

170
30.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

09619/08-22 Лист336/03
ТОВ "БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ"
Про надання роз'яснення щодо зарахування коштів 
Генпідряднику за ремонт автомобільної дороги

171
30.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09698/08-40 Лист02/10/2020-1
ПП "ТЕХСЕРВІС"
Про укладання Додаткової угоди до Договору 
оренди землі

172
02.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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09822/08-49 Лист280/6185/20
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про пояснення щодо апеляційної скарги

173
08.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09584/08-49 Лист9913/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
Мохнатка С.О.

174
28.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09610/08-40 Лист145
СВК "ЗІРКА"
Про дозвіл на розроблення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки

175
28.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09615/08-33 Лист1431/09-2020
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання послуг з проведення експрес тестів на 
коронавірус

176
29.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09651/08-40 Лист53
КП "ОРІХІВЖИЛСЕРВІС"
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

177
01.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09676/08-43 Лист02/1745
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про нагородження Зеленської Л.М. (та інші)

178
30.09.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09679/08-39 Лист5/10
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНІ 
ІНІЦІАТИВИ БІЗНЕСУ"
Про проведення акції "Озеленення України" 
17.10.2020

179
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09690/08-43 Лист101/1732
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про нагородження Хлебникова В.Г. та Руснака 
О.В.

180
01.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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09693/08-22 Лист05/10
ПП "ТРАНСАГРО"
Про підвищення вартості проїзду

181
05.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09734/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про відзив на позовну заяву по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

182
07.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09742/08-50 Лист313
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МОЛОДІ
Про сприяння у проведенні заходу 13.10.2020

183
07.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09808/08-26 Лист6112/20/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про попередження щодо своєчасної оплати за 
питну воду

184
08.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09809/08-26 Лист6113/20/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про попередження щодо своєчасної оплати за 
питну воду

185
08.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09815/08-40 Лист17
СГ "ЖИТНИЦЯ"
Про поновлення терміну дії договорів оренди 
земельних ділянок

186
05.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09559/08-44 Листб/н
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про участь у "Коннект-форумі громади та влади" 
09-11.10.2020

187
30.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09612/08-33 Листб/н
ГО "ГІРНИК ТАВРІЇ"
Про надання допомоги в придбанні інвентарю для 
відділення профпатології

188
29.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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09717/08-39 Лист06/07.10.2020
ГО "ЕКОСЕНС"
Про участь у Міжнародному екологічному форумі 
15-17.10.2020 (м. Запоріжжя)

189
07.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Суди

09823/08-49 Лист6/325/32/2020
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду по справі Мохнатка С.О.

190
06.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

09572/08-20 Лист103
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ. В.Г. МАГАРА" ЗОР
Про виділення коштів на придбання автобусу

191
30.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09564/08-33 Лист1728
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про доплату за роботу з пацієнтами, що хворіють 
на COVID-19

192
28.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09591/08-20 Лист151
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про дофінансування підприємства

193
01.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09593/08-33 Лист1750
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про моніторинг якості проведення лабораторних 
досліджень клініко-діагностичної лабораторії 
поліклінічного відділення

194
29.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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09678/08-20 Лист1761/1
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про необхідність виділення коштів з резервного 
фонду обласного бюджету

195
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09706/08-33 Лист160
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про недопущення закриття санаторію

196
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09739/08-20 Лист01-02/756
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРІЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про додаткове фінансування закладу

197
07.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09773/08-20 Лист01-02/756
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Про надання додаткового фінансування на 
заробітну плату працівникам

198
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Дніпропетровська ОДА

09672/08-28 Лист46-4183/0/2-20
ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПОШУК-ДНІПРО"
Про пошук рідних загиблого воїна у роки Другої 
світової війни

199
29.09.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

09566/08-16 Лист09-07/16
(О. Бугай) Про проведення тренінгового навчання 
голів районних державних адміністрацій 
05-07.10.2020

200
01.10.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

09709/08-16 Лист09-07/17
(О. Бугай) Про проведення тренінгового навчання 
голів районних державних адміністрацій 12-13 та 
15.10.2020

201
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Президент України

09588/08-02 Указ415/2020
Про Раду соціального розвитку регіонів

202
30.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09589/08-02 Указ417/2020
Про День територіальної оборони України

203
30.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09790/08-02 Указ416/2020
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників освіти

204
30.09.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

09625/08-16 Лист15/3-07/1686
Про проведення первентивних занять у закладах 
освіти з питань сексуальної експлуатації дітей через 
Інтернет

205
01.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

09691/08-16 Лист15/3-07/1684
Про розміщення на рекламних засобах відеоролику 
"Припиніть струшувати дитину"

206
28.09.2020від

№
від 06.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

09644/08-16 Листб/н
Про розміщення на рекламних засобах відеоролику 
Stop Sexting

207
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація
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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

09671/08-20 Лист018/01-14
Про виділення коштів з обласного екофонду

208
29.09.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09592/08-25 Лист01-30/0831
Про внесення змін про проєкту з реконструкції 
футбольного поля КЗ "ФОК "Таврія"

209
01.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09817/08-33 Лист01-33/0853
Про проблемні питання інфекційного відділення 
КНП "Дніпрорудненська багатопрофільна міська 
лікарня"

210
09.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09735/08-43 Лист02-57/84-к
Про нагородження Бондаренко Г.В. (та інші)

211
02.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09781/08-42 Лист02-57/86-к
Про погодження надбавки Цапу В.Д.

212
08.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

09648/08-42 Лист02-39/0343
Про погодження призначення Щуся Р.В.

213
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09655/08-42 Лист02-39/0342
Про погодження надбавки Тимківу О.М.

214
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Олександрівська райадміністрація

09695/08-50 Лист20.03/04-08-753
Про надання роз'яснення щодо доцільності 
інформування на лист від 21.08.2013 № 
05444/08-41

215
25.09.2020від

№
від 06.10.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація
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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

09811/08-36 Лист464/01-31
Про використання субвенції для придбання житла 
для дітей-сиріт

216
05.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

09714/08-22 Лист11-29/0328
Про усунення руйнування автомобільної дороги

217
05.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

09594/08-23 Лист01-30/1548
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про нарахування виплат на отримання дотації за 
бджолосім'ї

218
01.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09736/08-20 Лист814
ФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення напрямків розподілу субвенції

219
02.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09738/08-22 Лист02-01-16/527
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про капітальний та ямковий ремонт доріг Н-08 та 
М-18

220
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09741/08-20 Лист730
ОРЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на проведення 
природоохоронних заходів

221
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09756/08-20 Лист1819/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про внесення змін до переліку об'єктів та заходів, 
які планується фінансувати за рахунок коштів 
субвенції у 2020 році

222
06.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ 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

09767/08-22 Лист01-19/776
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про приведення до належного стану дороги 
С081701

223
07.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09818/08-22 Лист244
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про пошкодження автодороги через рух 
великовагового транспорту

224
02.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

09820/08-20 Доповідна запискаб/н
Про відмову органів Державної казначейської 
служби України в Запорізькій області провести 
списання простроченої заборгованості

225
09.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

09609/08-51 Лист12-02-43/0348
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

226
01.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

09675/08-22 Листб/н
Про розгляд проєкту Інвестиційної програми НЕК 
"Укренерго" на 2021 рік

227
28.09.2020від

№
від 05.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

09744/08-42 Лист261/03-17
Про участь Д. Кас'яненка у проведенні навчання 
15.10.2020 та 19.10.2020

228
07.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій 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

09707/08-20 Лист06.1-09.1-07/772
Про протокол розбіжностей даних мережі

229
05.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09727/08-20 Лист06.2-09-07/7780
Про стан використання субвенцій

230
07.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

09701/08-22 Лист5301-3649/5304
Про виділення пально-мастильних матеріалів

231
05.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

09597/08-43 Лист75/9/08-01-07-06
Про нагородження Красюка Б.М. (та інші)

232
01.10.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09716/08-43 Лист4316/9/08-01-11-
Про нагородження Юрчака В.М. та інших

233
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

09654/08-40 Лист811-ДК/0042/КВ
Про приведення у відповідність розпорядження 
голови Якимівської РДА від 13.03.2010 № 134

234
01.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління статистики

09813/08-40 Лист18-18/205/20
Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками

235
07.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

09729/08-49 Ухвала908/1724/19
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

236
28.09.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

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

09731/08-49 Ухвала908/1727/19
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

237
28.09.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

09715/08-43 Лист12.3/401
Про присвоєння почесного звання 
Красносельському К.В.

238
24.09.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09620/08-48 Лист1654/2
Про результати перевірки стану військового обліку 
в ТДВ "Пологівський хімічний завод "Коагулянт"

239
30.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09770/08-43 Лист2007
Про нагородження Гуренка А.М. (та інші)

240
08.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

09711/08-43 Лист106-р
Про присвоєння почесного звання 
Красносельському К.В.

241
23.09.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09712/08-39 Лист108-р
Про участь у засіданні робочої групи Екологічної 
ради 08.10.2020 о 13-00

242
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09583/08-49 Лист280/4298/20/366
Про судову повістку на 15.10.2020

243
28.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09683/08-46 Лист74720/44/-/04/20
ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо реєстрації 
господарської діяльності ТОВ "Адат"

244
05.10.2020від

№
від 06.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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09704/08-22 Лист01-1/36287
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НАК "УКРЕНЕРГО"
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та електричної потужності на листопад 2020 
року

245
06.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Прокуратура

09673/08-46 Лист35-5954ВИХ20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання інформації щодо надання земельних 
ділянок громадянам ДП "Запорізького 
лісомисливського господарства"

246
30.09.2020від

№
від 05.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09586/08-46 Лист15/3-4113-20
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
етномологічного заказника місцевого значення 
"Цілинна кам'яна ділянка"

247
28.09.2020від

№
від 02.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09674/08-46 Лист15/3-16вих-20
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
ботанічного заказника "Балка Зразкова"

248
01.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

09636/08-21 Лист02/1-30-04126
Про продовження терміну дії договору оренди 
державного нерухомого майна  3611/д

249
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

09582/08-22 Лист17/2279
Про погодження схеми встановлення дорожніх 
знаків меж районів

250
30.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09779/08-43 Лист8/2295
Про нагородження Медведя М.Г та інших

251
01.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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09800/08-40 Лист19/2346
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

252
08.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Територіальне відділення Антимонопольного комітету

09771/08-19 Лист54-02/3140
Про надання інформації щодо суб'єктів, які 
здійснюють діяльність у сфері поводження з 
відходами

253
30.09.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09628/08-46 Лист59/14/2547
Про надання інформації щодо знищення 
виробничих потужностей ПАТ "Запорізький "Завод 
Перетворювач"

254
30.09.2020від

№
від 05.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

09647/08-46 Лист4631/55/107/02-2
Про надання інформації щодо публічних закупівель 
КУ "Центр фінансово-статистичного аналізу та 
матеріально-технічного забезпечення освітніх 
закладів" ЗОР

255
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09789/08-45 Лист21-28-3198
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

256
06.10.2020від

№
від 09.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

09762/08-38 Лист3705/2.01/0
Про забезпечення додатковими приміщеннями 
державних архівних установ для приймання 
виборчої та іншої документації

257
06.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

09567/08-22 Лист15-19/10991-120
Про інспекційне обстеження енергоблоку № 5 ВП 
"Запорізька АЕС"

258
01.10.2020від

№
від 01.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09664/08-29 Лист02-14583/161-1
Про опрацювання Плану цивільного захисту 
регіону на особливий період

259
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09666/08-29 Лист16-14575/162-2
Про надання звітних матеріалів щодо фонду 
захисних споруд цивільного захисту

260
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09726/08-29 Лист17-14761/171-2
Про опрацювання Плану цивільного захисту 
регіону на особливий період

261
07.10.2020від

№
від 07.10.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

09640/08-40 Лист13-28-0.133-100
Про використання коштів, які надходять у порядку 
відшкодування втрат

262
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

09667/08-22 Лист9
Про участь у командно-штабних навчаннях 
07.10.2020 з питань забезпечення безперебійного 
руху транспорту 

263
28.09.2020від

№
від 05.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

09577/08-33 Лист13421/5-15-20
Про можливість подачі пропозиції за напрямом 
"Перехідне фінансове забезпечення комплексного 
надання медичних послуг закладами охорони 
здоров’я"

264
30.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09580/08-33 Лист13294/5-05-20
Про розгляд звернення КП "Пологівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги" з питань 
медичного обслуговування

265
30.09.2020від

№
від 01.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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09786/08-33 Лист14064/5.1.1-08-2
Про перелік закладів охорони здоров’я, які мають 
можливість подачі пропозиції за напрямом 
«Перехідне фінансове забезпечення комплексного 
надання медичних послуг закладами охорони 
здоров’я»

266
08.10.2020від

№
від 08.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

09663/08-47 Лист
Про надання звітної інформації про виконання 
антикорупційної програми

267
02.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

09668/08-33 Лист29/6221/20
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
УКРАЇНИ" \
Про участь у онлайн-зустрічі  07.10.2020 по сказу 

268
05.10.2020від

№
від 05.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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