
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 19.10.20 по 23.10.20

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

10073/08-22 Доповідна запискаб/н
В. КАРДАШ (Департамент капітального 
будівництва)
Про передачу автомобіля Daewoo Nubira

1
19.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10095/08-37 Доповідна запискаб/н
О.СВИСТУН (Деп.культури)
Про відмову у реєстрації релігійних громад 
Запорізької єпархії Української Православної 
Церкви

2
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10153/08-22 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент промисловості)
Про зміни внутрішньообласних автобусних 
маршрутів загального користування

3
21.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10155/08-43 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент промисловості)
Про нагородження Прохорова Д.С.

4
22.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10241/08-26 Доповідна запискаб/н
В. КАРДАШ (Департамент ЖКГ)
Про розгляд питання "Про забезпечення сталого 
газопостачання об'єктів соціальної сфери області 
протягом опалювального періоду 2020-2021 
років"...

5
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Керівник апарату ОДА



№
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

10089/08-50 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Відділ загальний)
Про невиконання контрольних документів 
Департаментом капітального будівництва 
облдержадміністрації

6
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10201/08-01 Закон України686-ІХ
Про внесення змін до Кодексу України з процедур 
банкрутства

7
05.06.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10202/08-01 Закон України728-ІХ
Про внесення зміни до Кодексу України з процедур 
банкрутства щодо недопущення зловживань у сфері 
банкрутства на період здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби COVID-19

8
18.06.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10203/08-01 Закон України832-ІХ
Про внесення змін до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» щодо врегулювання 
проблемних питань на ринку електричної енергії

9
01.09.2020від

№
від 23.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10204/08-01 Закон України910-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
сприяння розвитку фізичної культури і спорту

10
17.09.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10205/08-01 Закон України907-ІХ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

11
17.09.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10206/08-01 Закон України905-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо уточнення окремих умов надання пільг із 
сплати туристичного збору та податку на нерухоме 
майно

12
17.09.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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10207/08-01 Закон України904-ІХ
Про внесення змін до статті 19 Закону України 
"Про лікарські засоби" щодо здійснення 
електронної роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами

13
17.09.2020від

№
від 23.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10208/08-01 Закон України930-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо надання 
при народженні дитини одноразової натуральної 
допомоги "пакунок малюка"

14
30.09.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10209/08-01 Закон України924-ІХ
Про внесення змін до Митного кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України щодо 
усунення термінологічних неузгодженостей

15
29.09.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10210/08-01 Закон України931-ІХ
Про безпеку та якість донорської крові та 
компонентів крові

16
30.09.2020від

№
від 23.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10211/08-01 Закон України912-ІХ
Про розвідку

17
17.09.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10111/08-09 Депутатське звернення04-15/09-2020/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про розгляд звернення НДУ Штепи С.С. щодо 
Резолюції мітингу "Маю право дихати!"

18
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Народні депутати України

10135/08-09 Депутатське звернення199д9/6-2020/18
НДУ Н. ЮЖАНІНА
Про відновлення функціонування Запорізької 
митниці

19
21.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3
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10136/08-09 Депутатське звернення01/285/291
НДУ Ю. ЯЦИК
Про вирішення питання фінансування робіт з 
ремонту дороги обласного значення Т-08-17 
"Дніпрорудне - Веселе"

20
21.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10137/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2020/1
НДУ Ю. ЯЦИК
Про вирішення питання нецільового використання 
автомобіля

21
21.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10235/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2020/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про фінансування будівельних робіт на об'єкті 
"Реконструкція магістрального 
водогонуТаврійського ЕЦВВ КП "Облводоканал"

22
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

10138/08-15 Лист9067.2/20/25.4
Про результати дистанційного моніторингу з 
питань професійної захворюваності на ковід серед 
працівників закладів охорони здоров'я

23
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

10244/08-33 Лист28
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ "ОСТОМІЯ"
Про участь у семінарі з питань реабілітації 
стомованих хворих 29.10.2020 (м.Київ)

24
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10247/08-33 Лист191
БО "ПОЗИТИВНІ ЖІНКИ"
Про надання інформації щодо Регіонального 
комітету з питань валідації елімінації передачі від 
матері до дитини ВІЛ та сифілісу

25
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Інші кореспонденти

4



№
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Джерело  інформації 
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10046/08-40 Лист149-155
ДУ "НАУКОВИЙ ГІДРОФІЗИЧНИЙ ЦЕНТР НАН 
УКРАЇНИ"
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою

26
15.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10054/08-40 Лист18/2-20
ТОВ "РВ - КАПИТАЛ"
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

27
19.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10060/08-26 Лист062
ТОВ ВКФ "ГЮСС"
Про спростування неправдивих відомостей 
пов'язаних з діяльністю ТОВ "Міські комунікаційні 
системи"

28
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10068/08-20 Лист35
ТОВ "ЕЛІНА ПЛЮС"
Про оплату наданих послуг в повному обсязі

29
19.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10071/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про запрошення до участі у Біблійних читаннях 
22.10.2020

30
19.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10092/08-33 Лист1910/18
ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШИНЗ УКРАЇНА"
Про  забезпечення функціональними ліжками для 
медичних закладів 

31
19.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10093/08-46 Лист2250/05
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЮ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про результати засідання "круглого" столу щодо 
Програми відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні кримінального 
правопорушення

32
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

5



№
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Джерело  інформації 
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10094/08-40 Лист19-1020/1
ПАТ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО"
Про продовження дії договору оренди землі

33
19.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10103/08-23 Лист20-10-20-2
СПІЛКА "ОРГАНІЧНА УКРАЇНА"
Про надання інформації щодо органічного 
виробництва

34
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10104/08-23 Лист20-10-20-31
СПІЛКА "ОРГАНІЧНА УКРАЇНА"
Про надання інформації щодо розділу "Органічне 
виробництво" на сайті ОДА

35
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10105/08-23 Лист20-10-20-55
СПІЛКА "ОРГАНІЧНА УКРАЇНА"
Про декларацію учасників Регіонального Форуму 
"Органічна Україна Запоріжжя"

36
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10117/08-22 Лист19.1-34-2428
ДП "ДЕРЖДОР НДІ"
Про Інформаційний довідник щодо будівельних 
норм

37
15.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10134/08-40 Листб/н
ТОВ "ТК "ДОНРИБКОМБІНАТ"
Про Договір оренди водного об'єкта

38
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10149/08-49 Листб/н
АДВОКАТ КІРІЧОК В.В.
Про відзив на апеляційну скаргу на рішення 
Токмацького районного суду Запорізької області 
від 25.02.2020

39
19.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10152/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ШУМЕЙКО І.П.
Про заперечення проти клопотання щодо 
зменшення витрат на правничу допомогу по справі 
ТОВ "Агротіс"

40
19.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

6



№
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

10158/08-42 Лист275
ДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНІКИ ТА 
МЕНЕДЖМЕНТУ
Про підвищення кваліфікації держслужбовців

41
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10173/08-41 Лист219/16
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про участь у вебінарі "Оренда комунального 
майна: законодавчий порядок і перші результати" 
30.10.2020

42
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10224/08-40 Лист26407/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

43
20.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10225/08-40 Лист26410/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

44
20.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10226/08-40 Лист26412/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

45
20.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10228/08-42 Лист03-10-4-389
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про підвищення кваліфікації

46
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Суди

10076/08-49 Ухвала280/5102/18
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі Віслоух Л.В.

47
15.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10077/08-49 Ухвала910/8271/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ВП "Запорізька АЕС"

48
12.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10080/08-49 Ухвала910/10535/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

49
12.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10081/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

50
13.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10150/08-49 Ухвала580/2634/20
ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Агрохімпродукт"

51
15.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

10035/08-06 Доручення42739/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ШТЕПАС.С.
Про сприяння збільшення державного 
фінансування реабілітації дітей з інвалідністю 
відповідно до постанови КМУ від 27.03.2019 року 
№309

52
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10036/08-06 Доручення40854/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо стану 
затвердження фінансових планів

53
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10039/08-06 Доручення42976/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради, проведеної під головуванням 
Прем’єр-міністра України 16.10.2020

54
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10056/08-06 Доручення41972/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про особисту участь у селекторних 
нарадах, які проводитимуться щопонеділка, 
щосереди та щоп'ятниці

55
19.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10069/08-06 Доручення42815/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про питання забезпечення 
проведення технічного аудиту систем медичного 
газопостачання в приміщеннях стаціонарів, у яких 
надається вторинна та третинна медична допомога 
пацієнтам із гострою респіраторною хворобою 
C0VID-19

56
19.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10070/08-06 Доручення42283/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України

57
19.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10086/08-06 Доручення43024/1/1-20
Про виконання протоколів позачергового засідання 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
15.10.2020 № 37 та № 38

58
19.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10087/08-06 Доручення40857/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання фінпланів за ІІ 
квартал 2020 року

59
19.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10102/08-03 Постанова964
Про внесення змін до Порядку надання фінансової 
державної підтримки суб’єктам 
мікропідприємництва та малого підприємництва

60
09.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10106/08-04 Протокол43302/0/1-20
(О. Немчінов) Про виконання Протоколу №3  від 
16.10.2020 року засідання Міжвідомчої робочої 
групи з координації діяльності органів виконавчої 
влади щодо створення належних умов для 
проведення виборів 25.10.2020 року

61
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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документа

10166/08-03 Постанова962
Про затвердження критеріїв доступності для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення приміщень, що надаються дільничним 
виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць 
для організації їх роботи та проведення 
голосування

62
09.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10168/08-06 Лист6271/142/1-07
(О. Резніков) Про виконання програм соціального 
захисту осіб з інвалідністю

63
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10171/08-06 Доручення26175/72/1-20
(О. Резніков) Про результати моніторингових 
перевірок щодо дотримання суб’єктами 
господарювання встановлених вимог до 
функціонування в умовах адаптивного карантину

64
22.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10220/08-06 Доручення43742/0/1-20
Про результати наради, проведеної під 
головуванням Прем'єр-міністра України від 21 
жовтня 2020 року, щодо запобігання 
розповсюдженню коронавірусу

65
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10239/08-06 Доручення26493/69/1-17
(О. Уруський) Про шляхи вирішення 
нормативно-правового врегулювання механізмів 
виконання заходів правового режиму воєнного 
стану (щодо прокту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про внесення змін у додаток до 
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 
2015 р. № 544”)

66
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10240/08-06 Доручення43680/1/1-20
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

67
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

10
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10123/08-48 Лист27/6/1-7638
ГУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Про доопрацювання проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження переліку важливих державних 
об'єктів, що підлягають охороні та обороні 
Національною гвардією України в особливий 
період"

68
15.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики

10059/08-43 Лист26/1.1-22.3-2170
Про нагородження Сухова Д.В.

69
09.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

10162/08-41 Лист413/21-180/4/2-2
Про проєкт бюджету Координатора проєктів ОБСЄ 
в Україні на 2021 рік

70
15.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

10040/08-39 Лист25/1-12/7588-20
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період 
до 2030 року"

71
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

10034/08-33 Лист12719/5.1
Про подання інформації відповідно до Протоколу 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 9 жовтня 2020 року № 35

72
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10044/08-37 Лист12676/3.4
Про надання інформації щодо мовно-культурної 
ситуації

73
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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10065/08-37 Лист12745/9.4
Про початок прийняття заявок на конкурсні 
програми 2021 року від Українського культурного 
фонду 

74
17.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10145/08-38 Лист12913/5.1
Про соціальну рекламу щодо профілактики 
захворювання на COVID-19

75
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10185/08-37 Лист13018/9.4
Про заявки на конкурсні програми 2021 року від 
Українського культурного фонду 

76
22.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10198/08-43 Лист12893/25.1
Про присвоєння почесного звання Жолудь Л.В.

77
20.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

10097/08-34 Лист4327/15
Про надання кандидатури до складу робочої групи 
з питань національно-патріотичного виховання

78
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10114/08-34 Лист4332/4.7
Про формування цілісної структури медичного 
забезпечення сфери фізичної культури і спорту

79
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10144/08-34 Лист4354/5.2
Про форму подання на присвоєння спортивного 
звання

80
21.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

10064/08-32 Лист1/11-7291
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження плану заходів з підготовки передачі 
до комунальної власності цілісних майнових 
комплексів вищих навчальних закладів I-II рівня 
акредитації..."

81
19.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

10088/08-33 Лист1/9-589
Про вжиття заходів протидії розповсюдженню 
COVID-19

82
19.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10245/08-32 Лист1/9-593
Про функціонування гуртожитків на період 
адаптивного карантину

83
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

10041/08-33 Лист26-02/30889/2-2
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку здійснення медичного 
обслуговування учнів (вихованців) закладів 
загальної середньої освіти"

84
17.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10043/08-33 Лист26-04/30800/2-2
Про надання практичної допомоги при здійсненні 
протиепідемічних заходів під час організації та 
проведення виборів

85
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10063/08-33 Лист26-04/30892/2-2
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Норм та Порядку організації 
харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку"

86
17.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10096/08-33 Лист25-04/31099/2-2
Про надання інформації щодо закупівлі 
спеціалізованого санітарного транспорту та засобів 
оснащення для демонстрації та тренування

87
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10139/08-51 Лист28/31204/2-20
Про популяризацію Гіду з державних послуг

88
21.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10146/08-33 Лист26-03/31188/2-2
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2021-2023 
роки щодо реалізації Державної стратегії у сфері 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та 
вірусним гепатитам на період до 2030 року"

89
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10192/08-33 Лист28/31451/2-20
Про впровадження медичних висновків про 
народження 

90
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

13
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Джерело  інформації 
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство розвитку громад та територій

10042/08-26 Лист7/10.2/17179-20
Про взаємодію з органами місцевого 
самоврядування, підприємствами 
житлово-комунального господарства, а також 
координацію діяльності у сфері
 ЖКГ

91
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10084/08-19 Лист7/34.1/17233-20
Про погодження проекту Закону України "Про 
порядок вирішення питань 
адміністративно-територіального
устрою України"

92
19.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10090/08-25 Лист7/4/17258-20
Про проведення селекторної наради з питань 
реалізації програми "Велике будівництво" 
21.10.2020 о 17-00

93
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10098/08-20 Лист7/7.1/17268-20
Про надання пропозицій щодо розподілу 
бюджетних асигнувань загального фонду 
державного бюджету в розрізі
інвестиційних програм (проєктів)

94
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10099/08-41 Лист7/11/17281-20
Про надання інформації щодо проєктів для участі у 
Програмі DANIDA

95
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10101/08-26 Лист7/10.1/17275-20
Про реалізацію вимог чинного законодавства в 
опалювальному сезоні 2020-2021 років

96
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10156/08-26 Лист7/32/17354-20
Про надання контактних телефонів та адрес 
підрозділів ЖКГ

97
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
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10184/08-20 Лист7/19.5/17420-20
Про надати обґрунтовані пропозиції щодо внесення 
змін до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 08.07.2020 №891

98
22.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10237/08-25 Лист7/6.1-Р/17483-20
Про протокольне рішення за результатами наради 
від 21 жовтня 2020 року щодо реалізації програми 
"Велике будівництво"

99
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

10085/08-21 Лист4011-04/63132-0
Про підготовку експериментального проекту 
"Єдина система дозвільних документів у сфері 
господарської діяльності"

100
19.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10141/08-20 Лист3221-08/63612-0
Про внесення інформації до програми БЕСТ-ЗВІТ

101
21.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10163/08-33 Лист3611-07/63709-0
Про карантинні обмеження

102
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10236/08-23 Лист2841-06/64167-0
Про участь у відео-конференції на тему: 
«Законодавчі зміни в галузі бджільництва – 
напрацювання нової редакції Закону України «Про 
бджільництво» 29.10.2020

103
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10083/08-28 Лист14675/0/2-20/51
Про зняття з контролю документів

104
19.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
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10115/08-35 Лист14718/0/2-20/29
Про оновлення Державних санітарних правил і 
норм "Улаштування, утримання і організація 
режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів"

105
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10116/08-20 Лист14698/0/2-20/14
Про проведення внутрішнього аудиту

106
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10143/08-28 Лист14789/0/2-20/29
Про розгляд Звіту про результати аналізу 
ефективності виконання державними органами 
повноважень у частині контролю за 
обґрунтованістю застосування податкових пільг з 
податку на додану вартість та податку на прибуток 
підприємствами та організаціями, які засновані 
громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю

107
21.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10160/08-35 Лист14797/0/2-20/57
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження Національного плану дій з 
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
"Жінки, мир, безпека" на період до 2025 року"

108
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10161/08-28 Лист14819/0/2-20/29
Про функціонування інформаційної платформи 
"Допомога поруч"

109
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10193/08-36 Лист14884/0/2-20/57
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо усиновлення"

110
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10232/08-28 Лист14923/0/2-20/49
Про надання пропозицій до Плану заходів з 
проведення Всеукраїнської акції "16 днів проти 
насильства"

111
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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10238/08-28 Лист14908/0/2-20/51
Про надання технічного оснащення територіальним 
громадам

112
26.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

10037/08-37 Лист8704/04/11.2-20
Про всеукраїнський патріотичний забіг "Шаную 
воїнів, біжу за Героїв України"

113
12.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10082/08-28 Лист8948/03/10.4-20
Про стимулювання розвитку підприємницької 
ініціативи серед ветеранів війни

114
19.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

10221/08-20 Лист0820-08/1-6/325
Про надання інформації щодо виплати заробітної 
плати в місцевих державних адміністраціях

115
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

10140/08-51 Лист1/06-3-5385
Про популяризації Гіду з державних послуг

116
21.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10164/08-51 Лист1/06-2-5395
Про реєстрацію ФОП через "Портал Дія"

117
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10194/08-51 Лист1/04-3-5417
Про неприпустимість вимагання від суб'єктів 
звернення додаткових документів при наданні 
адміністративної послуги з отримання субсидії

118
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10075/08-49 Лист01-2375/40-1
Про повідомлення щодо порушення виборчого 
законодавства

119
15.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком
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10222/08-33 Лист01/03-28/02488
Про вжиття невідкладних заходів щодо 
відновлення роботи КНП "Обласна інфекційна 
клінічна лікарня" ЗОР

120
21.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

10190/08-20 Лист01/03-23/02495
Про внесення змін до рішення обласної ради

121
22.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

10177/08-30 Лист05/21-1094
Про надання інформації щодо об'єднання 
територіальних громад

122
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10180/08-25 Лист08/21-1081
Про передачу в експлуатацію об'єкта реконструкції 
магістрального водоводу м.Дніпрорудне

123
19.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10181/08-26 Лист08/21-1082
Про прискорення завершення будівельних робіт зі 
з'єднання трубопроводів

124
19.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10223/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ХВОСТАК В.В.
Про виділення коштів КНП "Запорізький обласний 
центр служби крові" ЗОР

125
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

10118/08-54 Лист4577/01-26
Про результати моніторингу доступності будівлі, в 
якій розташована Запорізька облдержадміністрація, 
для осіб з інвалідністю

126
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10119/08-54 Лист4468/01-11
ПРОЄКТ "РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЕКОТУРИЗМУ У 
РЕГІОНІ ЧОРНОГО МОРЯ"
Про перешкоди у реалізації проєкту

127
19.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10120/08-54 Лист4511/01-11
ОРЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного фонду ОНПС на 
2021 рік

128
19.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10159/08-54 Лист4557/01-05
Про результати візиту моніторингових груп з 
аналізу роботи закладів охорони здоров'я, що 
визначені для лікування хворих на коронавірус, до 
областей

129
20.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10197/08-54 Лист3480/01-16
Про доцільність функціонування підсобних 
господарств

130
21.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10213/08-54 Лист4515/01-07
Про виділення коштів КЗ "Оріхівський обласний 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей"

131
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10214/08-54 Лист4492/01-11
НДУ СУПРУНЕНКО А.Г.
Про проведення суцільного обліку обсягів питної 
води КП "Облводоканал"

132
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10215/08-54 Лист4509/01-11
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Про виділення коштів на заробітну плату 
працівникам закладу

133
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10216/08-54 Лист4480/01-11
Про розміщення додаткових ліжок для 
госпіталізації хворих на COVID-19

134
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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10217/08-54 Лист4581/01-11
Про фінансування об'єкту "Каналізаційні очисні 
споруди м.Вільнянськ Запорізької 
області-реконструкція"

135
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10218/08-54 Лист4618/01-11
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про обмеження надання послуг з централізованого 
водопостачання через заборгованість

136
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10219/08-54 Лист4583/01-11
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на початок поетапного 
будівництва зовнішніх мереж каналізації та 
очисних споруд смт Приазовське

137
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

10182/08-54 Лист594
Про висновки та рекомендації щодо збільшення 
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій на 2020 рік

138
12.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10243/08-09 Депутатське звернення595
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
23.10.2020

139
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

10108/08-26 Лист69001.31-Лв-845
Про розподіл природного газу споживачу Агаєва 
З.Т.

140
09.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10167/08-22 Лист69002.2-Сл-8812
Про аварійно-відновлювальні роботи на 
газопроводі

141
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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10174/08-22 Лист690-Сл-8789-102
Про участь у відкритому обговоренні проєкту 
структури тарифу на послуги розподілу природного 
газу на 2021 рік 26.10.2020

142
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

10057/08-22 Лист001-064/15838
Про відключення електроенергії ТОВ "ЗТМК"

143
15.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10058/08-22 Лист001-064/15922
Про відключення електроенергії ТОВ "ЗТМК"

144
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10121/08-22 Лист001-064/15987
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ЗТМК"

145
19.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10126/08-22 Лист001-064/16135
Про відключення електроенергії ТОВ "ЗТМК"

146
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10179/08-22 Лист001-064/16183
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ЗТМК"

147
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

10052/08-20 Лист704/6324
Про надання фінансової підтримки

148
14.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

10061/08-33 Лист02.02-20/3609
Про придбання приладу для проведення 
радіоекологічного моніторингу

149
02.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Запорізька АЕС
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10128/08-43 Лист03-49/22484
Про нагородження Солонцової О.В.

150
19.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10107/08-20 Лист12
ТОВ "АВАНГАРД-АГРО"
Про зупинення реєстрації податкових накладних

151
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10176/08-42 Лист1339/Е
ПАТ "ІНСТИТУТ ТИТАНУ"
Про кандидатуру Овчинникова О.В. на посаду 
ректора НУ "Запорізька політехніка"

152
22.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10178/08-40 Лист19-1020/1
ПАТ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО"
Про поновлення дії договору оренди землі

153
19.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10231/08-40 Лист1/10
ТОВ "ВИБІР"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

154
21.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10066/08-31 Лист373
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про проведення опитування власників та 
керівників малих та середніх підприємств України

155
15.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10067/08-22 Лист302
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про проведення 2-го етапу Тижня безпеки 
дорожнього руху

156
19.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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10110/08-21 Лист20-10/20
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про попередження про недопустимість порушення 
Конституції України

157
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10132/08-22 Лист06/1481
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання звіту керівника підприємства щодо 
виконання показників

158
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10242/08-43 Лист194
ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ 
"ІНВАСПОРТ"
Про присвоєння почесного звання 
Перепльотчикову Д.О.

159
20.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10100/08-44 Листб/н
ГО "УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "ЩИТ"
Про створення Координаційної ради учасників 
АТО (ООС)

160
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

10055/08-33 Лист06/1986
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про державну реєстрацію установи

161
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10227/08-33 Лист599
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про фінансування установи

162
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10233/08-33 Лист5843
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про звільнення приміщення в приймальному 
відділенні

163
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади
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10186/08-40 Лист1185
ФЕДОРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ
Про нездійснення передачі земельної ділянки 
іншим юридичним або фізичним особам 

164
20.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10187/08-40 Лист1184
ФЕДОРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ
Про нездійснення передачі земельної ділянки 
іншим юридичним або фізичним особам 

165
20.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10188/08-40 Лист1186
ФЕДОРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації на земельну ділянку

166
20.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10189/08-40 Лист1187
ФЕДОРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації на земельну ділянку

167
20.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10229/08-32 Лист35-37/2770
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про підтримку організації Обласного конкурсу 
учнівських робіт у напрямку енергозбереження 
11.11.2020

168
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

10033/08-16 Лист09-07/19
(О. Бугай) Про план розподілу гуманітарної 
допомоги у вигляді апаратів штучної  вентиляції 
легенів, наданих Відокремленим підрозділом 
Угорської Екуменічної Служби Допомоги

169
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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10048/08-16 Лист04-01/2259
(С. Трофімов) ДЕПУТАТ ПРИМОРСЬКОЇ 
РАЙРАДИ СТАРУН С.М.
Про можливі неправомірні дії Саламатіної Г.О.

170
15.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10109/08-16 Лист09-07/20
(О. Бугай) Про забезпечення інформування в день 
голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 
року

171
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10122/08-16 Лист47-01/369
(Ю. Соколовська) Про проведення засідання Ради 
соціального розвитку регіонів 22.10.2020 об 15-00

172
19.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10200/08-16 Лист47-01/386
ГО "ПЛІЧ-О-ПЛІЧ"
Про державну підтримку Миколи Нижниковського

173
20.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Президент України

10199/08-02 Указ459/2020
Про відзначення 30-ї річниці незалежності України

174
21.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

10062/08-22 Лист01.1-16/0519
Про списання з балансу транспортних засобів

175
15.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

10234/08-42 Лист01-27/0699
Про погодження надбавки Степаненко О.М.

176
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

10091/08-42 Лист01-15/0204
Про погодження продовження повноважень 
Авдієнко В.О.

177
20.10.2020від

№
від 20.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація
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10129/08-42 Лист01-46/0470
Про погодження матеріальної допомоги для 
вирішення соціально-побутових питань

178
19.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Михайлівська райрада

10047/08-19 Лист01-24/168
Про рішення Михайлівської райради від 08.10.2020 
№ 1

179
18.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

10045/08-26 Лист02-01-47/608
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про недопущення відключення питного 
водопостачання

180
19.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10125/08-26 Лист01-69/800
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про придбання машин для збору твердих 
побутових відходів

181
19.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10127/08-40 Лист2051
АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про визначення правової  оцінки бездіяльності 
ПСП "Лендфорт Азов"

182
13.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10133/08-45 Лист372
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про усунення недоліків щодо облаштування 
виборчих дільниць

183
21.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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10157/08-45 Лист1161
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про усунення недоліків щодо облаштування 
виборчих дільниць

184
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10230/08-26 Лист01-26/814
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про включення до програми "Питна вода 
Запорізької області"

185
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

10191/08-42 Доповідна запискаб/н
Про надання роз'яснення стосовно усунення 
порушення за результатами контрольно-ревізійних 
заходів, пов'язаного з виданням розпорядження 
голови облдержадміністрації

186
22.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

10072/08-50 Лист674/02
Про надання зали на 22.10.2020

187
19.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

10183/08-20 Доповідна запискаб/н
Про стан заборгованості з заробітної плати в 
установах та організаціях бюджетної сфери області

188
22.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

10147/08-20 Лист06.1-09.1-07/815
Про зміни до розпису державного бюджету на 2020 
рік

189
21.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області
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10196/08-40 Лист13-8-0.51-4844/2
Про надання права постійного користування 
земельними ділянками

190
22.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

10051/08-43 Лист0800-0702-6/545
Про нагородження Безбабних І.П. (та інші)

191
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

10078/08-49 Ухвала908/1724/19
УХВАЛА суду по справі ДП "Запорізьке 
лісомисливське господарство"

192
15.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10079/08-49 Ухвала908/1727/19
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

193
15.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

10246/08-22 Лист18-10-124
Про передплату на періодичні видання

194
23.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10074/08-49 Лист280/6688/20/386
Про копію ухвали суду по справі ГО "Рідна Земля 
Запоріжжя" та виклик до суду на 10.11.2020

195
13.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10148/08-49 Лист808/7863/14/389
Про копію рішення суду по справі Ярмощука М.А.

196
16.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10151/08-49 Лист280/4298/20/389
Про виклик до суду на 02.11.2020

197
16.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10131/08-45 Лист221
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Про забезпечення вільного доступу до приміщення 
комісії офіційних спостерігачів

198
21.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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10154/08-46 Лист604/-40/20
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про перевірку дотримання вимог законодавства у 
сфері екології закладом громадського харчування 
"Сан Сіті"

199
21.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10212/08-49 Лист131-3881-18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №1
Відзив на апеляційну скаргу по справі ТОВ 
"НВП"Аверс"

200
19.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

10172/08-42 Лист198
Про надання пропозицій щодо здійснення 
контролю за додержанням умов реалізації 
громадянами права на державну службу

201
22.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

10130/08-46 Лист08-64/5102
Про результати щомісячних безвиїзних перевірок 

202
12.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10169/08-46 Лист15/3-53вих-20
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Умвельт-Запоріжжя" 
та ТОВ "Вельтум-Запоріжжя"

203
19.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10170/08-46 Лист15/3-57вих-20
Про надання інформації щодо фінансування 
природоохоронних заходів

204
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

10053/08-46 Лист59/3/4-1271нт
Про надання інформації стосовно Сича І.О.

205
13.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

29
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10175/08-22 Лист81841/26/24-20
Про приведення у відповідність вимогам ділянок 
автомобільних доріг для розміщення пересувних 
габаритно-вагових комплексів

206
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10049/08-08 Постанова391
Про внесення змін до Порядку виготовлення, 
обліку, використання та зберігання виборчих 
скриньок

207
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10050/08-45 Лист21-58-3580
Про усунення недоліків стану технічного захисту 
інформації в органах адміністрування Державного 
реєстру виборців

208
16.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

10113/08-38 Лист3895/2.03/0
Про впорядкування питань діяльності архівних 
відділів районних державних адміністрацій

209
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10112/08-29 Лист16-15383/161-1
Про погодження проєкту наказу "Про затвердження 
Табеля термінових та строкових донесень з питань 
цивільного захисту"

210
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10165/08-29 Лист01-15459/261-3
Про порушення вимог пожежної безпеки на 
об'єктах, задіяних під час виборчого процесу

211
21.10.2020від

№
від 22.10.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

10124/08-22 Лист3290/1/13-5
Про проведення семінару з питань зимового 
утримання доріг 29.10.2020

212
20.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

30
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10142/08-33 Лист15316/15-16-20
Про надання інформації щодо стану здійснення 
виплат медичним працівникам

213
21.10.2020від

№
від 21.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

10038/08-47 Лист22-03/55315/20
Про забезпечення надання звітної інформації 
підприємств, установ та організацій, що належать 
до сфери управління ОДА

214
13.10.2020від

№
від 19.10.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

10195/08-47 Лист120-11/56516/20
Про повідомлення щодо суттєвих змін у майновому 
стані

215
19.10.2020від

№
від 23.10.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

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