
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 12.10.20 по 16.10.20

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

09840/08-43 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент промисловості)
Про нагородження відзнаками Запорізької 
облдержадміністрації з нагоди професійного свята 
Дня автомобіліста і дорожника

1
12.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09874/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Служба у справах дітей)
Про перерозподіл асигнувань у 2020 році по 
загальному фонду обласного бюджету

2
13.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09875/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Служба у справах дітей)
Про перерозподіл асигнувань у 2020 році між 
КПКВК 0913241 та КПКВК 0913111

3
13.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09894/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів для впровадження центру 
телемедичних послуг у Запорізькій області на базі 
КНП "Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР

4
13.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09917/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл коштів по Департаменту охорони 
здоров'я ЗОДА для забезпечення виплат по 
заробітній платі з нарахуваннями по закладах 
охорони здоров'я, що не долучені до програми 
медичних гарантій, у листопаді 2020 року

5
15.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09977/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент охорони здоров'я)
Про необхідність внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації від 13.10.2020 № 443 
"Про виділення коштів із резервного фонду 
обласного бюджету Департаменту охорони здоров'я 
ЗОДА

6
15.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10032/08-32 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Департамент освіти)
Про надання кандидатури для включення до складу 
конкурсної комісії для проведення конкурсу на 
зайняття посад директора Запорізької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 103 та 
директора Запорізького НВК № 42

7
16.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

09869/08-15 Лист04-15/11-2020/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про матеріали парламентських слухань на тему: 
"Пріоритети екологічної політики ВРУ на наступні 
п'ять років"

8
12.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10029/08-09 Депутатське звернення04-15/10-2020/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про екологічну ситуацію в Мелітопольському 
районі Запорізької області

9
16.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Народні депутати України

09980/08-09 Депутатське звернення96д9/6-2020/184
НДУ А. КУНАЄВ
Про надання інформації щодо ревіталізації річок

10
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09986/08-09 Депутатське звернення283д9/15-2020/1
НДУ С. ШТЕПА
Про проведення ремонту дороги по вул. Лісова в 
межах Балабинської сільської ради

11
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

09992/08-15 Лист8681.2/20/х34.03
Про взаємодію з представником Уповноваженого 
Лютим В.В.

12
09.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

09850/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-200
АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"
Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
з ТОВ "ТФ "Запоріжнафтопродукт"

13
11.09.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

09890/08-41 Лист23-10/20/ІІІ-АВ/
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА 
ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА
Про проведення конференції "Енергоефективність 
у промисловості" 03.11.2020

14
09.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09918/08-41 ЛистUNDP/RPP/2020
ПРООН В УКРАЇНІ
Про участь у онлайн засіданні Відбіркового 
комітету по оцінці заявників Конкурсу грантів на 
започаткування підприємств в Запорізькій області 
22-23 та 26-27.10.2020

15
14.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

09854/08-40 Листб/н
ГР. ГОРОХ Г.О.
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

16
08.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09855/08-40 Листб/н
ГР. БЕСПРОЗВАННА Т.Ф., ГОРОХ Г.О.
Про дозвіл на оформлення договору оренди 
земельної ділянки

17
08.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

3
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09865/08-39 Лист37
НВП "ЕКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"
Про утилізацію відпрацьованої техніки і майна

18
05.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09871/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ВИШНЯКОВА І.О.
Про надання інформації щодо взаємозв'язку росту 
захворюваності на COVID-19 із проведенням 
фестивалю "Khortytsia Freedom 2020"

19
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09876/08-40 Лист08-10-20
ТОВ "СОДЕЛЬ"
Про надання інформації щодо відновлення меж 
земельної ділянки ПС 330 кВ "Дніпро -Донбас"

20
08.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09877/08-33 Листб/н
БО "БФ "СТАБІЛІЗЕЙШЕН СУППОРТ 
СЕРВІСЕЗ"
Про проведення онлайн-обговорення моніторингу 
політик кризового реагування на COVID-19 
(16.10.2020)

21
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09889/08-40 Лист17
ТОВ "РЕНТА ЛЮКС"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

22
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09896/08-33 Лист9/10
ГС "МІЖНАРОДНА АНТИНАРКОТИЧНА 
АСОЦІАЦІЯ"
Про участь Паталаха Ф.В. у заході 19.10.2020

23
09.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09921/08-47 Лист01/08
ТОВ "КАРГО КОНСАЛТ"
Про проведення семінарів 28-29.10.2020 та 
04.11.2020

24
08.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

09955/08-40 Лист3-0426/1
ТОВ "КОРУМ ШАХТСПЕЦБУД"
Про надання в оренду земельної ділянки

25
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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09957/08-40 Лист01/37037
ПАТ "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про розгляд звернення щодо припинення права 
постійного користування земельною ділянкою

26
12.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09987/08-41 ЛистUNDP/RPP/10/0
ПРОГРАМА ООН З ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗБУДОВИ МИРУ
Про проведення виставки "Схід-Експо" в онлайн 
форматі 29.10.2020

27
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09998/08-46 Лист16920/200/03-20
ВІННИЦЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Пасічника О.П.

28
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10008/08-49 Адвокатський запит320-1/20
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРИБЕННИКОВ 
ТА ФАТЄЄВ"
Про надання інформації щодо виплати грошової 
компенсації Майбороді Т.В.

29
13.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Суди

09856/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат" 

30
06.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09857/08-49 Лист280/6524/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
ПОВІСТКА-ПОВІДОМЛЕННЯ до суду 05.11.2020 
р.

31
05.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09859/08-49 Ухвала910/1674/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Агротіс"

32
05.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

5
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09860/08-49 Ухвала280/6450/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Інститут 
Ефективних Технологій - Гео"

33
05.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09947/08-49 Ухвала910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

34
05.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09948/08-49 Ухвала910/10535/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

35
02.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10009/08-49 Ухвала910/8690/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

36
06.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

09886/08-18 Лист3125-20
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом вересня 2020

37
09.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

09830/08-17 Лист34475/0/2-210
Про скасування другого етапу реформування 
системи охорони здоров'я та розроблення нової 
концепції реформування медицини вторинного та 
третинного рівня тощо

38
12.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ паперовий паперова

09867/08-17 Лист34535/0/2-20
(В. Поліщук) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про залучення інвесторів з новітніми технологіями 
очищення питної води

39
12.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09883/08-06 Доручення42394/0/1-20
Про чергування під час місцевих виборів

40
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09901/08-06 Доручення42472/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради, проведеної під головуванням 
Прем'єр-міністра України 12.10.2020

41
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09912/08-04 Протокол42576/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу №35 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 09.10.2020

42
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09913/08-17 Лист34727/0/2-20
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо стану 
виконання резолюцій Прем'єр-міністра України

43
13.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09926/08-06 Доручення38877/3/1-20
(М. Федоров) Про надання пропозицій щодо робіт, 
які планується здійснювати в рамках програми 
Президента України «Велике будівництво» у 2021 
році (школи, дитячі садки, стадіони та басейни)

44
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09927/08-06 Доручення41379/1/1-20
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва

45
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09928/08-06 Доручення42631/0/1-20
(О. Стефанішина) Про реалізацію плану заходів на 
виконання робочих висновків за результатами 
п’ятого засідання кластера 5 Підкомітету з питань 
економіки та іншого галузевого співробітництва 
Комітету асоціації між Україною та ЄС (2 червня 
2020 р.) 

46
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09929/08-03 Розпорядження1263-р
Про внесення зміни до плану заходів з підготовки 
об’єктів паливно-енергетичного комплексу України 
до осінньо-зимового періоду 2020/21 року та його 
проходження

47
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09930/08-03 Розпорядження1257-р
Про затвердження плану державних статистичних 
спостережень на 2020 рік

48
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09934/08-03 Розпорядження1233-р
Про схвалення Концепції Державної цільової 
соціальної програми національно-патріотичного 
виховання на період до 2025 року

49
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09935/08-03 Розпорядження1253-р
Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, 
у тому числі тих, що фінансуються з метою 
погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської 
служби станом на 1 січня 2020 року

50
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09936/08-03 Постанова940
Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України

51
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09937/08-03 Розпорядження1258-р
Про затвердження плану державних статистичних 
спостережень на 2021 рік

52
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09938/08-03 Постанова950
Про затвердження Порядку залучення радників для 
підготовки проекту, що здійснюється на умовах 
концесії

53
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09939/08-03 Постанова932
Про затвердження плану дій щодо реалізації 
Стратегії національно-патріотичного виховання на 
2020—2025 роки

54
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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09940/08-03 Постанова930
Деякі питання забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків

55
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09941/08-03 Постанова951
Про перейменування деяких територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду

56
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09942/08-03 Постанова941
Про внесення змін у додаток 2 до Державної 
програми підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні на період до 2020 року 

57
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09943/08-03 Постанова923
Про виділення коштів для забезпечення подачею 
кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, 
які надають стаціонарну медичну допомогу 
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2

58
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09944/08-03 Постанова942
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 15 лютого 2002 р. № 153

59
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09982/08-17 Лист34930/0/2-20
(О. Войтович) Про ведення електронного обігу 
деревини

60
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09984/08-03 Постанова956
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 липня 2020 р. № 641

61
13.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

10027/08-06 Доручення41782/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про ведення медичних записів в 
електронній системі охорони здоров’я в частині 
виявлення та лікування коронавірусної інфекції 
Covid-19

62
16.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10028/08-06 Доручення42774/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання завдань, визначених 
протоколом  № 36 позачергового засідання 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулось 12 
жовтня 2020 року

63
16.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Інші корпорації

09904/08-40 Лист01/36767
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про дозвіл на розробку проєкту із землеустрою

64
13.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики

09849/08-20 Лист26/1.6-18.5-2126
Про накази щодо затвердження переліків об'єктів, 
засобів та препаратів, що фінансуватимуться за 
рахунок Субвенції

65
02.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09925/08-26 Лист22/5.2-3628-20
Про надання інформації щодо підготовчих робіт  
стосовно задоволення у період опалювального 
сезону 2020-2021 років потреб внутрішньо 
переміщених осіб

66
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

09900/08-37 Лист12457/12.3
Про розміщення соціальної реклами до Дня 
захисника України

67
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09933/08-34 Лист4246/5.1
Про проведення щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості населення України у 2020 році

68
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09834/08-34 Лист02.01-11/411
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА 
СПОРТУ
Про проведення навчально-практичного семінару 
"Методика викладання дзюдо в закладах загальної 
середньої освіти" 13.10.2020

69
09.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09829/08-33 Лист23-04/30187/2-2
Про приведення документації субпроектів у 
відповідність до висновків пам’ятної записки місії 
Світового банку

70
09.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09958/08-33 Лист26-04/30555/2-2
Про інформування територіальних органів 
Держпраці щодо випадків інфікування 
медпрацівників коронавірусом

71
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09969/08-33 Лист28/30667/2-20
Про надання інформації щодо стану підключення 
медичних висновків про народження

72
15.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

09828/08-26 Лист7/11/16836-20
Про вжиті на місцях заходи щодо зменшення втрат 
в інженерних мережах

73
09.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09872/08-25 Лист7/4/16904-20
Про проведення селекторної наради 13.10.2020 о 
17-00

74
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09879/08-26 Лист7/32/16910-20
Про надання інформації щодо підготовки до 
опалювального сезону

75
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09880/08-19 Лист7/7.1/16930-20
Про надання інформації щодо прогнозного обсягу 
проведення видатків 

76
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09885/08-26 Лист7/11/16902-20
Про запрошення на виставки у Міжнародному 
виставковому центрі у сфері 
житлово-комунального господарства 10-12 
листопада 2020 р. (м. Київ)

77
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09905/08-20 Лист7/7.3/16931-20
Про подання бюджетної звітності за  9 місяців 2020 
року

78
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09914/08-50 Лист7/5.1/16954-20
Про надання контактних даних 
облдержадміністрації

79
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09915/08-19 Лист7/19.2/16952-20
Про індикативний розподіл коштів державного 
фонду регіонального розвитку на 2021 рік

80
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09962/08-26 Лист7/10.1/17063-20
Про коригування річної замовленої потужності у 
оператора газорозподільної системи

81
15.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09985/08-25 Лист7/4/17139-20
Про виконання протокольного рішення за 
результатами наради щодо стану реалізації 
програми "Велике будівництво" від 13.10.2020

82
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

09924/08-23 Лист2832-06/62410-0
Про надання інформації щодо секретарів робочих 
груп 

83
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09931/08-28 Лист4701-08/62332-0
Про надання пропозицій до квоти імміграції на 
2021 рік

84
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09827/08-35 Лист14305/0/2-20/29
Про надання інформації щодо прогнозованих 
показників народжуваності

85
09.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09831/08-28 Лист14319/0/2-20/29
Про направлення копій наказів

86
09.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09881/08-20 Лист14352/0/2-20/57
Про надання інформації щодо субвенції на 
придбання житла для дітей-сиріт

87
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09884/08-28 Лист14358/0/2-20/57
Про надання інформації щодо виконання функцій у 
сфері соціального захисту населення та захисту 
прав дітей

88
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09981/08-28 Лист14518/0/2-20/49
Про включення представників територіальних 
органів Мінветеранів до відповідних обласних 
дорадчих органів для забезпечення реалізації 
державної політики у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству

89
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10030/08-35 Лист14547/0/2-20/57
Про проведення семінарів з питань підготовки та 
здійснення реформування закладів інституційного 
догляду

90
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10031/08-28 Лист14542/0/2-20/29
Про надання інформації по звітним матеріалам, які 
підлягають скасуванню

91
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09979/08-34 Лист8821/01/10.5-20
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану дій на 2021-2025 роки 
щодо реалізації Національної стратегії розвитку 
системи фізкультурно-спортивної реабілітації 
ветеранів війни..."

92
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

09868/08-51 Лист1/06-3-5178
Про методичні рекомендації у сфері надання 
електронних та адміністративних послуг

93
12.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09932/08-51 Лист1/06-2-5227
Про запрошення на онлайн-оголошення результатів 
конкурсу "Дієва громада" 19.10.2020

94
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09993/08-20 Лист01-4202/38
Про коригування пропозицій щодо назви заходу 

95
09.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09999/08-36 Лист05-2347/45-1
Про використання субвенції для придбання житла 
для дітей-сиріт

96
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

09852/08-09 Депутатське звернення01/03-18/02399
Про поетапне зниження викидів забруднюючих 
речовин

97
08.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

09954/08-20 Лист02-02-12/783
Про фінансування проєкту "Каналізаційні очисні 
споруди м.Вільнянськ"

98
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

09832/08-54 Лист01-26/1047
Про підсумки розгляду рішення Запорізької 
обласної ради від 06.08.2020 № 72

99
09.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09844/08-54 Лист4364/01-11
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про виділення коштів на загальні потреби

100
09.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09845/08-54 Лист4398/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про виділення коштів на загальні потреби

101
09.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09920/08-54 Лист4464/01-11
Про забезпечення пожежної та техногенної безпеки 
під час проведення передвиборчої кампанії та 
місцевих виборів

102
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09847/08-09 Лист591
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
30.09.2020

103
08.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09848/08-09 Депутатське звернення593
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
05.10.2020

104
08.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09923/08-22 Лист1/13-01-386
Про припинення незаконної діяльності нелегальних 
перевізників

105
12.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09959/08-43 Лист1/07-01-393
Про нагородження Порошинської С.А.

106
15.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

09893/08-22 Лист69003.2-Сл-8506
Про розрахунки за договором розподілу 
природного газу КП "Токмак Біоенергія" ТМР

107
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09864/08-22 Лист001-064/15601
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ЗТМК"

108
09.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09922/08-22 Лист001-064/15503
Про відключення електроенергії ТОВ "ЗТМК"

109
08.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09965/08-22 Лист001-064/15690
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ЗТМК"

110
12.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09966/08-22 Лист001-064/15785
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ЗТМК"

111
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

09989/08-40 Лист16/3973
Про поновлення договору оренди землі

112
13.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

09988/08-40 Лист152/25-юр-702
Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками

113
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09835/08-22 Лист91
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про складання додаткової угоди щодо заміни 
рухомого складу маршруту

114
12.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09853/08-48 Лист06/1783
ТДВ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 
"КОАГУЛЯНТ"
Про усунення недоліків ведення військового обліку

115
08.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09902/08-40 Лист058
ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання інформації щодо заключення 
договору оренди земельної ділянки

116
13.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09910/08-22 Лист13/10/2020
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 
"ЄВРОБУДГРУП"
Про складання графіка проходження поїздів для 
ремонту шляхопроводу

117
13.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09916/08-26 Лист22
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС АНДРІЇВКА"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з виробництва та 
постачання теплової енергії

118
12.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10003/08-40 Лист15/10-3
ТОВ "ЦЕНТР ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ГЕОДЕЗІЇ"
Про погодження технічної документації із 
землеустрою

119
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10004/08-40 Лист15/10-4
ТОВ "ЦЕНТР ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ГЕОДЕЗІЇ"
Про погодження технічної документації із 
землеустрою

120
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10005/08-40 Лист15/10-5
ТОВ "ЦЕНТР ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ГЕОДЕЗІЇ"
Про погодження технічної документації із 
землеустрою

121
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10006/08-39 Лист278
ПРАТ "ІСКОЖ-2000"
Про застосування принципу мовчазної згоди щодо 
видачі дозволу на викиди в атмосферне повітря

122
13.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10010/08-40 Лист143/10
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

123
09.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10011/08-40 Лист144/10
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

124
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10012/08-40 Лист145/10
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

125
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10013/08-40 Лист146/10
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

126
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10014/08-40 Лист147/10
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

127
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10015/08-40 Лист148/10
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

128
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10016/08-40 Лист149/10
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

129
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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10017/08-40 Лист150/10
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

130
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10024/08-40 Лист9/10-20
ТОВ ВКП "АЗОВЕНЕРГОМАШ"
Про надання земельної ділянки в оренду

131
09.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10025/08-40 Лист12/10-20
ТОВ ВКП "АЗОВЕНЕРГОМАШ"
Про надання земельної ділянки в оренду

132
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09837/08-26 Лист11
ЖБК № 13 "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"
Про ремонт будинку по вул. Лахтинській, 9-б

133
02.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09863/08-22 Лист15
ФОП КОШЕЛЬ О.М.
Про приведення до належного стану дорожнє 
покриття

134
11.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09887/08-40 Листб/н
ПП "ІР-ІЛ"
Про зменшення орендної плати за користування 
земельною ділянкою

135
08.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09897/08-22 Лист121
ПП "ТРАНЗИТ"
Про призначення тимчасовим перевізником

136
13.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09903/08-43 Лист458
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Шевченко Л.О. (та інші)

137
13.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09911/08-31 Лист327.07-02
КУ "ЦЕНТР ФІНАНСОВО-СТАТИСТИЧНОГО 
АНАЛІЗУ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ" ЗОР
Про зрив проведення процедур відкритих торгів

138
13.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09945/08-49 Лист31536/2
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ ЗАПОРІЖЖІ
Про постанову щодо стягнення боргу

139
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09974/08-40 Лист2748
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

140
15.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09975/08-40 Лист2749
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 22.10.2020 
№ 460***

141
15.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10018/08-40 Лист7
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання земельної ділянки в оренду

142
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10019/08-40 Лист8
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання земельної ділянки в оренду

143
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10020/08-40 Лист9
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання земельної ділянки в оренду

144
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10021/08-40 Лист10
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання земельної ділянки в оренду

145
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10022/08-40 Лист11
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання земельної ділянки в оренду

146
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10023/08-40 Лист12
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання земельної ділянки в оренду

147
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

09892/08-46 Лист633
Про забезпечення посиленого патрулювання у 
святковий день 14.10.2020

148
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09838/08-21 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС ОСІБ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ"
Про оренду приміщення

149
09.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09846/08-44 Лист80
ГО "ВОЛЬТЕРРА"
Про висуванців у кандидати в депутати та голову 
Павлівської сільської ради

150
08.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

09950/08-25 Лист03/01537
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження проєктно-кошторисної 
документації

151
12.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09951/08-25 Лист03/01538
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження проєктно-кошторисної 
документації

152
12.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09978/08-26 Лист12/10-20
ОСББ "ДРУЖНИЙ БУДИНОК"
Про видачу ліцензії на постачання теплової енергії

153
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
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Суди

09839/08-49 Лист330/592/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виклик до суду на 16.11.2020

154
12.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09870/08-20 Лист5247
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА  КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про гарантування фінансування закладу

155
23.09.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09976/08-20 Лист1853
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету

156
15.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

09833/08-16 Лист04-01/2213
(С. Трофімов) Про заходи з відзначення Дня 
захисника України 14.10.2020

157
08.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

10001/08-33 Лист01-43/0766
Про дублювання документів, які надсилаються на 
адресу медичних установ

158
16.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09908/08-42 Лист01-41/0857
Про надання інформації щодо вакантних посад

159
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09851/08-36 Лист01-47/417
Про надання протоколу засідання місцевої комісії

160
05.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація
22
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09970/08-20 Лист01-20/0555
Про фінансування підключення прибудови до 
Банівської ЗОШ до зовнішніх електромереж

161
07.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09971/08-20 Лист01-20/0556
Про співфінансування будівництва амбулаторій

162
07.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09972/08-20 Лист01-20/0557
Про виділення додаткових коштів на оплату праці 
працівників РДА

163
05.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09973/08-20 Лист01-20/0569
Про фінансування КП "Приморська центральна 
районна лікарня"

164
15.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Михайлівська райрада

09843/08-19 Лист01-24/164
Про рішення №1  районної ради про звіт голови за 
підсумками 2019 року та 9 місяців 2020 року

165
09.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Пологівська райрада

09866/08-33 Лист01-27/156
Про тимчасове перенесення реанімаційного 
відділення КНП "Пологівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування"

166
01.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Сільські та селищні ради
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09861/08-20 Лист757
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
водопостачання

167
08.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09891/08-09 Депутатське зверненняб/н
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про ремонт дороги С080725 с.Шевченківське - 
с.Запорожець М-18/18

168
09.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09898/08-22 Лист234
ДОБРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дорожнього асфальтного покриття

169
13.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09960/08-37 Лист369
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про відміну урочистих заходів 17.10.2020

170
15.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09963/08-20 Лист2248
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на будівництво зовнішніх 
мереж каналізації та очисних споруд смт 
Приазовське

171
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09964/08-20 Лист02-03-11/401
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГОР -НУ
Про виділення коштів на виконання 
природоохоронних заходів

172
12.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09990/08-39 Лист02-36/0804
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення екологічних проблем

173
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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09995/08-22 Лист234
ДОБРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про ремонт дорожнього асфальтного покриття на 
ділянках Приазовське-Добрівка та 
Добрівка-Новопокровка

174
13.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10000/08-22 Лист01-48/2630-1
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про відновлення роботи пункту габаритно-вагового 
контролю транспортних засобів

175
12.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10007/08-49 Лист367
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про заяву по справі № 640/14664/20

176
13.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

09826/08-20 Доповідна записка29д/04-01
Про результати проведеного внутрішнього аудиту в 
апараті Запорізької облдержадміністрації

177
12.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

09968/08-42 Лист09-40/1867
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Гавяз Л.М.

178
15.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

09862/08-42 Лист264/03-17
Про проведення навчання в дистанційному режимі 
15.10.2020

179
12.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09997/08-42 Лист266/03-17
Про проведення навчання 19-20.10.2020

180
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

09919/08-20 Лист06.1-09.1-07/792
Про витяг з Єдиного реєстру розпорядників 
бюджетних коштів

181
12.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

09888/08-20 Лист4292/9/08-01-04-
Про надання переліку договорів оренди земель 
водного фонду та водних об'єктів на території 
Вільнянського та Новомиколаївського районів

182
05.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09967/08-20 Лист4414/9/08-01-12-
Про надання звітів щодо сум фактичних 
надходжень податків

183
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

09994/08-23 Листвих-05-13-11/63
Про втрату чинності розпорядження голови 
облдержадміністрації №4 від 14 січня 2009 р.

184
16.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

09996/08-23 Листвих-05-13-11/63
Про запровадження карантинного режиму на 
території м.Запоріжжя в зв'язку з виявленням 
амброзії полинолистої

185
16.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

09836/08-46 Лист1372/9/04-2020
Про надання інформації щодо навчання іноземних 
громадян в учбових закладах

186
12.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09907/08-46 Лист10111/02/6-2020
Про надання роз'яснень щодо порядку скасування 
рішення про зміну адреси голосування виборців

187
13.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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09961/08-46 Лист1253/04/08-2020
Про виконання Плану заходів із протидії 
злочинності та профілактики правопорушень на 
2018-2021 роки

188
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

09946/08-49 Лист22-ц/807/3259/2
Про копію ухвали суду по справі Яланського Л.М.

189
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09841/08-48 Лист2011/2
Про перевірку стану ведення військового обліку в 
КП "Запоріжелектротранс"

190
08.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09842/08-48 Лист2012/2
Про перевірку стану ведення військового обліку у 
військовій частині 3033

191
08.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

09873/08-28 Лист2941/01-17
Про надання інформації щодо створення робочих 
місць в рамках проєкту "Велике будівництво"

192
09.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09909/08-46 Лист9713/71/01-2020
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо ландшафтного 
заказника "Цілинна балка"

193
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10002/08-46 Лист5752/61-2020
ВЕСЕЛІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Бєлєвцова С.В.

194
13.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

09858/08-49 Лист15877/18.7-42в1
Відзив на скаргу по справі ТОВ "Запорізький  
рибокомбінат"

195
08.10.2020від

№
від 12.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області
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09956/08-46 Лист15/3-35вих-20
Про надання інформації щодо парку-пам'ятки 
садово-паркового мистецтва місцевого значення 
"Парк по вулиці Кремлівській"

196
12.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09991/08-46 Лист15/3-48ВИХ-20
Про надання інформації щодо можливих фактів 
порушень природоохоронного і земельного 
законодавства на території ландшафтного 
заказника "Вигін Чабанка"

197
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

09949/08-40 Лист02/1-31-04249
Про надання копій документів щодо земельної 
ділянки по вул. Ленській, 45 в м.Запоріжжі

198
09.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

09895/08-22 ЛистН/НЗЕ-21/637
Про укладення договору на маршрути приміського 
сполучення

199
08.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

09878/08-26 Лист8120/
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ 
УКРАЇНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо багатоквартирних 
будинків, в яких відсутня газифікація

200
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

09952/08-46 Лист4749АК/55/107/
Про надання інформації стосовно Грипа А.Л.

201
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09953/08-46 Лист4750АК/55/107/
Про надання інформації стосовно Бус Л.С.

202
13.10.2020від

№
від 15.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій
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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

09899/08-29 Лист16-15011/162-2
Про захисні споруди цивільного захисту

203
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

09983/08-22 Лист3220/7/7.1-9
Про виконання протокольного рішення Штабу 
Укравтодору

204
15.10.2020від

№
від 16.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

09882/08-33 Лист14365/5-15-20
Про виконання завдань, визначених протоколом 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 1 жовтня 2020 р. № 34

205
12.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09906/08-33 Лист14480/5.1.1-08-2
Про внесення змін до Порядку реалізації програми 
державних гарантій медичного обслуговування 
населення у 2020 році

206
13.10.2020від

№
від 13.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

10026/08-46 Лист0434-111/34242
Про надання інформації щодо розміщення коштів 
Департаменту фінансів ЗОДА у ПАТ АБ 
"Укргазбанк"

207
30.09.2020від

№
від 16.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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