
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 26.10.20 по 30.10.20

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

10354/08-43 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент соціального захисту)
Про присвоєння почесного звання Надточію О.С.

1
28.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10416/08-34 Доповідна запискаб/н
Про присвоєння почесного звання 
Перепльотчикову Д.О.

2
30.11.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

10273/08-09 Лист04-18/15-2020/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...
Про реабілітацію гр. Шрамко М.Р. в санаторії 
"Глорія"

3
26.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10349/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2020/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...(ГО "ЗРІСТ")
Про звернення щодо захисту і реалізації прав дітей 
з інвалідністю, хворих на різні форми 
гіпофізарного нанізму (затримка росту)

4
28.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Народні депутати України

10324/08-09 Депутатське звернення64д9/7-2020/194
НДУ ВОЛОДІНА Д.А.
Про ефективність фінансування утримання дитячих 
будинків і загальноосвітніх шкіл-інтернатів для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування

5
28.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
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Громадські об'єднання

10344/08-37 Лист28.1020/КНФ/Вн
ГО "ВІКІМЕДІА УКРАЇНА"
Про сприяння у проведенні Конкурсу наукових 
фотографій

6
28.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

10357/08-42 Листб/н
PANZHIHUA UNIVERSITY
Про підтримку кандидатури О.Овчинникова на 
посаду ректора Національного університету 
"Запорізька політехніка"

7
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10248/08-23 Лист23102020/90
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПОЛІТИЧНИЙ 
ДІАЛОГ
Про проведення конференції 10.11.2020

8
23.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10250/08-22 Лист2020-145
ПРОЄКТ "МОДЕРНІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ..."
Про проведення робочих нарад з питань 
обговорення проєкту договору щодо організації 
перевезень пасажирів

9
20.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10262/08-24 ЛистБ/Н
БЛАГОДІЙНИЙ ПРАВОЗАХИСНИЙ ФОНД 
"РУТЕНІЯ-ОДЕСА
Про поліпшення житлових умов для 
військовослужбовців

10
26.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

10281/08-43 Лист01-12/241
КЗ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ"
Про нагородження Олексієнко Н.І.

11
22.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

2
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10283/08-20 Лист06/1856
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання звіту щодо виконання фінансового 
плану за ІІІ квартал 2020 року

12
23.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10310/08-40 Лист01/38218
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

13
21.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10334/08-32 Лист220
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ПРИ МОН УКРАЇНИ
Про регіональні цільові програми у науковій та 
науково-технічній сферах

14
26.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

10339/08-40 Лист27229/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки (с. Бердянське)

15
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10340/08-40 Лист27230/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки (с. Бердянське)

16
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10341/08-40 Лист27231/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки (с. Бердянське)

17
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10342/08-40 Лист27232/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки (с. Бердянське)

18
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
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10343/08-40 Лист27234/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки (с. Нестерянка)

19
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10356/08-50 Лист114
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про проведення виставкових заходів 
10.11-12.11.2020 м.Київ

20
02.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10358/08-18 Лист2810-2020-7
ДП "ЦЕНТР СУДОВИХ СЕРВІСІВ"
Про організацію відеоконфереції прийому 
громадян в період карантину

21
28.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

10383/08-29 Лист12/98
ШТАБ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ 
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ  НАДЗВИЧАЙНОЇ 
СИТУАЦІЇ
Про надання інформації щодо обмежень у зв'язку з 
поширенням коронавірусної хвороби

22
29.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10384/08-41 Лист61
GIZ УКРАЇНА
Про підтримку розвитку територіальних громад

23
28.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10387/08-41 ЛистUNDP/RPP/2020
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН В УКРАЇНІ
Про підтримку Євросоюзом сходу України

24
28.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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10389/08-39 Лист587
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про проведення курсів підвищення кваліфікації 
23-25.11.2020

25
27.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10397/08-40 Листб/н
ТОВ "ДЕВОРА"
Про укладення договору оренди землі 

26
28.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10398/08-35 Лист187
ТОВ "МЕОТІДА ЛТД"
Про оплату за виконані послуги щодо 
оздоровлення дітей Запорізької області у 2020 році

27
29.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10406/08-51 Лист1001
ТОВ "ЛІГА ЗАКОН 1"
Про співробітництво

28
22.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10410/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ПОГОСЯН М.А.
Про надання інформації щодо спірної земельної 
ділянки за позовом Аветісяна А.М.

29
30.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Партії та громадські організації

10279/08-22 Лист26/10.2020
ГО "ІНІЦІАТИВА З ПРОЗОРОСТІ 
ІНФРАСТРУКТУРИ" (CoST Ukrain)
Про проведення онлайн навчання з питань 
проєктування та технологій при будівництві доріг 
29.10.2020

30
26.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10388/08-35 Лист118
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОТИ"
Про допомогу важкохворим дітям

31
29.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Суди

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10267/08-49 Указ910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

32
13.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10268/08-49 Рішення908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про рішення суду у справі ТОВ "ВИБІР"

33
06.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10318/08-49 Лист645/4828/20
ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ХАРКОВА
Про участь в судовому засіданні у справі Любченка 
І.М. 10.11.2020

34
19.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10382/08-49 Лист326/1062/16-а(85
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про надання копії ухвали за апеляційною скаргою 
Старуна С.М.

35
23.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

10255/08-06 Доручення43890/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати наради, проведеної 
під головуванням Прем'єр-міністра України 23 
жовтня 2020р.

36
16.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10276/08-03 Розпорядження1301-р
Про перегляд грифів секретності деяких актів Ради 
Народних Комісарів УРСР, Ради Міністрів УРСР

37
21.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10277/08-03 Розпорядження1300-р
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
утворення та забезпечення функціонування установ 
“Агенція регіонального розвитку “Офіс 
євроінтеграції”

38
14.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10293/08-06 Доручення40832/4/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення Всеукраїнської 
наради з питань формування та реалізації 
державної політики у сфері прав дітей, зокрема 
щодо забезпечення права дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на сімейне 
виховання 03.11.2020

39
26.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10298/08-06 Лист43927/1/1-20
Про результати  позачергового засідання 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 23 жовтня 
2020 року

40
27.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10299/08-03 Постанова979
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 
2019 р. № 167

41
21.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

10300/08-03 Постанова980
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2016 р. № 1047

42
21.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

10301/08-03 Постанова984
Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення 
дезінфікуючими засобами захисту учасників 
освітнього процесу в закладах загальної середньої 
освіти

43
21.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

10302/08-03 Постанова987
Про внесення зміни до пункту 13 Положення про 
формування та виконання Національної програми 
інформатизації 

44
21.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10303/08-03 Постанова991
Про затвердження Технічного регламенту засобів 
криптографічного захисту інформації

45
21.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10312/08-06 Доручення43818/1/1-20
(О. Резніков) Про аналіз основних показників, які 
впливають на надходження єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, а саме чисельності найманих 
працівників та фонду оплати праці у серпні 2020 
року

46
27.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10320/08-17 Лист36159/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про проведення перевірки та 
аналізу результативності функціонування управлінь 
освіти по всій Україні

47
27.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

10323/08-17 Лист36177/0/2-20
(О. Ярема) Про виконання завдань, визначених 
резолюціями Прем'єр-міністра України

48
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10325/08-06 Доручення43972/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про звернення КНП «Молочанський 
дитячий санаторій» Запорізької обласної ради щодо 
недостатнього фінансового забезпечення 
функціонування закладу, зокрема незабезпечення 
коштами видатків на виплату заробітної плати 
працівникам цього закладу, та недопущення його 
закриття.

49
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10326/08-17 Лист36182/0/2-20
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ 
ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
(К. Левченко) Про надання інформації щодо 
проєктів міжнародної технічної допомоги у сфері 
гендерної політики

50
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10328/08-06 Доручення42938/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про проблемні питання 
запровадження експериментального проєкту з 
модернізації регіональних пасажирських 
перевезень залізничним транспортом

51
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

8



№
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

10352/08-17 Лист36236/0/2-20
Про належне виконання завдань, визначених у 
резолюціях Прем’єр-міністра України до листів 
Президента України за результатами поїздок до 
регіонів 

52
28.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10364/08-17 Лист36280/0/2-20
(О. Войтович) Про розгляд листа Запорізької 
облдержадміністрації від 18.09.20 № 08-17/2384 
стосовно прийняття рішення щодо списання 
кредиторської заборгованості, строк позовної 
давності якої минув

53
28.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10381/08-17 Лист36389/0/2-20
(Д. Шмигаль) Про погодження призначення 
Буйного А.О.

54
29.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10392/08-06 Доручення44263/1/1-
(Д. Шмигаль) Про виділення коштів на завершення 
реалізації проекту "Будівництво водно-спортивного 
комплексу (плавального басейну) по вул. Ярослава 
Мудрого, 13 м. Мелітополь Запорізької області" 

55
29.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ паперовий паперова

10393/08-06 Доручення44634/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про зняття з контролю виконання 
або оновлення завдань, визначених у протокольних 
рішеннях Кабінету Міністрів України, дорученнях, 
листах керівництва Кабінету Міністрів України, 
Секретаріату Кабінету Міністрів, протоколах нарад 
тощо.

56
29.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10395/08-17 Лист36471/0/2-20
(Т. Ковтун) Про надання реєстраційної картки 
проєкту МТД "Підтримка ВПО та осіб, що 
постраждали внаслідок конфлікту, шляхом 
створення робочих місць ..."

57
29.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

9



№
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

10278/08-39 Лист25/2-22/8251-20
Про надання пропозицій до проєктів 
нормативно-правових актів

58
26.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

10329/08-34 Лист4520/4.7
Про запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час 
організації спортивних заходів

59
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10361/08-34 Лист4539/12
Про надання інформації щодо введення в 
експлуатацію об'єктів спортивної інфраструктури

60
28.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

10258/08-48 Лист220/6466
Про створення у місті Бердянськ 
військово-морської бази "Схід".

61
23.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

10294/08-33 Лист26-04/31769/2-2
Про надання інформації щодо додаткової потреби у 
видатках для забезпечення киснем закладів 
охорони здоров'я

62
26.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10304/08-33 Лист10-17/31753/2-2
Про надання інформації щодо заборгованості із 
виплати заробітної плати у комунальних закладах 
охорони здоров’я

63
26.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10311/08-33 Лист10-13/31756/2-2
Про надання уточнених форм заявки та звітності за 
КПКВК 2311520 щодо доплат медичним 
працівникам

64
26.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10413/08-45 Лист26-04/32224/2-2
Про забезпечення роботи ДВК в закладах охорони 
здоров'я

65
29.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

10



№
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

10254/08-19 Лист7/19/17545-20
Про проведення відео-нарад з питань зауважень до 
технічних завдань проєктів ДФРР

66
26.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10272/08-26 Лист7/9.3.2/17496-20
Про оновлення персонального складу Національної 
ради з питань створення та забезпечення 
функціонування об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків

67
23.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10317/08-22 Лист7/11.1/17615-20
Про надання інформації щодо пілотного проєкту 
переведення одного з міст на електроопалення

68
27.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10369/08-19 Лист8/19.5/7514-20
Про виконання протокольного рішення за 
результатами онлайн-нарад з представниками 
обласних, Київської міської державних  
адміністрацій стосовно стану підготовки регіонами 
пропозицій щодо переліків проєктів, що 
фінансуватимуться у 2021 році за рахунок коштів 
ДФРР

69
29.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

10257/08-41 Лист4604-04/64198-0
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
“Стратегія розвитку експорту продукції 
машинобудування в Україні на період до 2025 
року”

70
23.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10256/08-35 Лист14934/0/2-20/49
Про участь у заході з нагоди річниці прийняття 
резолюції РБ ООН "Жінки, мир, безпека" 29 
жовтня 2020 року

71
23.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10265/08-35 Лист14989/0/2-20/49
Про проведення он-лайн зустрічі щодо 
альтернативного догляду за дітьми в Україні 
27.10.2020

72
23.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10295/08-06 Доручення43678/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік»

73
27.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10296/08-28 Лист15020/0/2-20/49
Про реалізацію заходів, спрямованих на 
запобігання поширенню короновірусної інфекції 
COVID-19 та допомоги родинам, які опинилися в 
складних життєвих обставинах

74
22.11.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10297/08-35 Лист15019/0/2-20/29
Про чисельність дітей в регіоні, батьки яких, як 
медичні працівники, померли через СОVID-19

75
26.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10348/08-35 Лист15103/0/2-20/29
Про проведення Всеукраїнської наради з питань 
формування та реалізації державної політики у 
сфері прав дітей, зокрема щодо забезпечення права 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на сімейне виховання

76
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10350/08-35 Лист3193/0/5-20/29
НДУ МЕЛЬНИК П.В.
Про звернення гр. Бойко Н. С. щодо пільгового 
іпотечного кредитування для придбання будинку її 
багатодітною сім’єю

77
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10353/08-28 Лист15119/0/2-20/41
Про Дванадцяту національну Доповідь Уряду 
України стосовно положень Європейської 
соціальної хартії (ЄСХ)

78
28.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

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

10363/08-28 Лист150124/0/2-20/41
Про Тринадцяту національну доповідь стосовно 
положень Європейської соціальної хартії

79
28.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10371/08-35 Лист15164/0/2-20/29
Про надання інформації щодо показників 
народжуваності у 2021 році

80
28.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10372/08-28 Лист15168/0/2-20/29
Про перелік кандидатур для призначення довічних 
державних стипендій

81
28.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

10280/08-28 Лист14972/0/2-20/29
Про направлення копій наказів

82
23.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10313/08-37 Лист9224/05/11.1-20
Про створення робочих груп із вшанування пам'яті 
Героїв Небесної Сотні

83
26.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10362/08-34 Лист9297/03/10.1-20
Про проведення онлайн змагань “Ігри Нескорених 
2.0”

84
27.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство фінансів

10327/08-30 Лист05130-13-6/3288
Про скасування завдань

85
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10351/08-20 Лист33020/07-5/3593
Про проведення семінару щодо управління 
функцією внутрішнього аудиту 19.10.2020

86
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

10355/08-51 Лист1/04-2-5500
Про аналіз проєктів інформатизації за 3 квартал 
2020 року

87
28.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

13



№
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

10370/08-51 Лист1/06-3-5526
Про надання інформації щодо моніторингу 
трансформації ЦНАП РДА

88
29.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10390/08-51 Лист1/06-4-5529
Про надання інформації щодо інтернет-покриття в 
селах

89
29.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10315/08-33 Лист01-2447/25-1
Про надання інформації щодо лікування хворих на 
коронавірусну інфекцію

90
27.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10360/08-29 Лист01-2470/45-1
Про розгляд питання щодо закриття соціально 
важливих об'єктів інфраструктури

91
28.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

10282/08-19 Лист02-36/637-2
Про коригування проєктної документації ДНЗ № 24 
"Ластівка"

92
23.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

10284/08-22 Лист11-01/434
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ
Про надання інформації щодо транспортних 
засобів, які обслуговують приміські та міжміські 
маршрути

93
26.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

10417/08-43 Лист02-68/643-2
Про нагородження Альохіної Н.П.

94
30.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

10286/08-30 Лист05/21-1094
Про затвердження об'єднаних територіальних 
громад у Василівському районі

95
21.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10374/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ХРОЛ В.І.
Про критичну ситуацію в Дніпрорудненській 
багатопрофільній міській лікарні

96
29.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10375/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР УСАТИЙ В.Ю.
Про критичну ситуацію в Дніпрорудненській 
багатопрофільній міській лікарні

97
29.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

10376/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про критичну ситуацію в Дніпрорудненській 
багатопрофільній міській лікарні

98
29.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

10288/08-22 Лист001-064/16330
Про відключення ТОВ ЗТМК від електроенергії

99
23.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10290/08-22 Лист001-064/16273
Про відключення ТОВ ЗТМК від електроенергії

100
22.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10309/08-22 Лист001-064/16385
Про вирішення питання загрози виникнення 
надзвичайної ситуації в Запорізькій області

101
26.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

10399/08-22 Лист001-064/16533
Про відключення ТОВ ЗТМК від електроенергії

102
28.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10400/08-22 Лист001-064/16531
Про відключення ТОВ ЗТМК від електроенергії

103
28.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Військові частини

10259/08-43 Лист5894
В/Ч А 1978
Про нагородження Попова В.А. та інших

104
26.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька АЕС

10264/08-22 Лист26-36/22640
Про надання роз'яснень щодо впровадження 
геоінформаційної системи мереж ВП ЗАЕС

105
20.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Запорізька ДРЕС

10321/08-43 Лист01-03/1768
Про нагородження Хруща А.Л.

106
27.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10263/08-26 Лист01/524
АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про виконання інвестиційних програм у сферах 
теплопостачання, централізованого водопостачання 
та водовідведення

107
19.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10274/08-43 Лист2325/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Бойка В.Д.

108
21.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

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

10307/08-21 Лист17-01/20-47
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
"ПЕРЕТВОРЮВАЧ"
Про передачу в оренду державного нерухомого 
майна

109
21.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10333/08-43 Лист2325/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Бойка В.Д.

110
21.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10336/08-26 Лист01
ТОВ "РУБІКОН І КО"
Про видачу ліцензії на провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії

111
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10337/08-26 Лист02
ТОВ "РУБІКОН І КО"
Про видачу ліцензії на провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії

112
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10338/08-26 Лист03
ТОВ "РУБІКОН І КО"
Про видачу ліцензії на провадження господарської 
діяльності з постачання теплової енергії

113
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10346/08-49 Лист4257
КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МР
Про відзив на позовну заяву у справі ВП 
"Запорізька АЕС"

114
26.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

10289/08-42 Лист1339/Е/447/2
ПАТ "ІНСТИТУТ ТИТАНУ"
Про кандидатуру Овчинникова О.В. на посаду 
ректора НУ "Запорізька політехніка"

115
22.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10345/08-28 Лист214
ДЗ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ 
"ЛАЗУРНА РАЙДУГА"
Про звернення щодо вжиття заходів по терміновій 
виплаті заборгованості за надані послуги

116
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10377/08-22 Лист22-АБ-364
ДП "УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ"
Про участь у нараді з питань організації галузевого 
Центру сертифікації продукції зі спеціальних 
сталей 06.11.2020

117
29.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

10401/08-26 Лист04/1818
Про магістральний водогін 
Запоріжжя-Вільнянськ-Новомиколаївка

118
29.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10402/08-26 Лист02/1793
Про надання інформації до переліку проектів на 
2021 рік

119
26.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10403/08-20 Лист02/1792
Про придбання автотракторної техніки та 
спеціалізованого обладнання

120
26.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

10261/08-20 Лист5846
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

121
23.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10386/08-33 Лист4304
КНП "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Про включення видатків установи в обласний 
бюджет 2021 року

122
28.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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10322/08-43 Лист25-113/2310
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Наумика В.В. та інших

123
28.09.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10347/08-49 Листб/н
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про пояснення щодо позовної заяви ГО "Рідна 
Земля Запорізька"

124
28.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

10253/08-16 Лист04-01/2400
Про заходи з відзначення 76-ї річниці вигнання 
нацистів з України

125
22.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Президент України

10394/08-02 Розпорядження496/2020-рп
Про поновлення на посаді Руденка О.А.

126
27.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

10291/08-22 Лист01.1-16/0535
Про відкликання листа (№ 10062/08-22)

127
17.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10292/08-42 Лист01-18/0594
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Чудесновій С.І.

128
23.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

10405/08-43 Лист01-20/496
Про нагородження Макушина О.Ю.

129
28.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація
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10373/08-42 Лист01-35/0594
Про погодження звільнення Саламатіної Г.О.

130
29.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Приазовська райрада

10252/08-40 Лист250/01-15
Про рішення районної ради щодо звернення 
депутатів Приазовської РР до Запорізької ОДА

131
23.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

10266/08-49 Листб/н
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про поновлення строку звернення до 
адміністративного суду 

132
26.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10316/08-33 Лист03.1-06/1079
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про розукомлепктування амбулаторії в с. Широке 

133
27.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10319/08-50 Лист02-01-28/1905
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
К.-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про зміну поштової скриньки для листування

134
27.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10367/08-32 Лист01-48/2746
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення шкільного автобусу

135
28.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

10408/08-43 Лист02-12/2309
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про нагородження Кікотя І.О.

136
29.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

10368/08-49 Доповідна запискаБ/Н
Про виділення коштів для здійснення оплати 
судового збору

137
29.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

10305/08-20 Лист06.1-09.1-07/833
Про зміни до розпису державного бюджету на 2020 
рік

138
26.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

10359/08-25 Лист5301-4330/5313
Про реконструкцію КУ "Запорізький обласний 
художній музей"

139
28.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

10285/08-40 Лист13-8-0.51-4844/2
Про надання права постійного користування 
земельними ділянками

140
22.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

10385/08-22 ЛистВих-08-13-11/66
Про створення робочої групи 

141
28.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

10287/08-46 Лист1253/04/08-2020
Про виконання Плану заходів з протидії 
злочинності та профілактики правопорушень

142
13.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10331/08-46 Лист8784/73/2020
ОРІХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів щодо ремонтних та 
будівельних робіт

143
17.07.2020від

№
від 28.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10409/08-46 Лист5936/61-2020
ВЕСЕЛІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 01.09.2020 № 379

144
29.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Господарський суд Запорізької області

10269/08-49 Наказ908/1107/20
Про примусове виконання судового рішення у 
справі Топчій О.А.

145
20.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

10332/08-43 Лист18/01-576
Про нагородження Бадло Ю.С. та інших

146
26.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

10335/08-48 Лист338/ПР
Про використання коштів за обласної цільовою 
програмою "Призовна дільниця 2020-2024"

147
27.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10365/08-48 Лист01.01-28/6648
Про використання коштів відповідно до обласної 
цільової програми "Забезпечення територіальної 
оборони Запорізької області на 2017-2021 роки"

148
28.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

10366/08-39 Кошторис114-р
Про засідання Екологічної Ради ЗОСППР 
"Потенціал"

149
27.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10270/08-49 Лист280/6185/20/398
Про копію ухвали суду у справі ТОВ 
"ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"

150
22.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10271/08-49 Лист280/6185/20/398
Про копію ухвали суду у справі ТОВ 
"ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"

151
22.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10414/08-49 Лист280/6185/20/405
Про повістку виклик до суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

152
27.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Заступник голови-керівник апарату ОДА
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10391/08-39 Лист2-2-6/3408-20
Про надання інформації  в рамках виконання 
програми, визначеної меморандумом про 
співробітництво

153
29.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10251/08-46 Лист101/1857
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про вирішення питання щодо шефства 

154
23.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10407/08-21 Лист17-07/12524/9-2
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ У М.МЕЛІТОПОЛЬ
Про сприяння в укладенні договору оренди 
приміщень нежитлової будівлі вул. Перемоги 
буд.129 а

155
28.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

10415/08-49 Лист32-6216 вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про відповідь на відзив у справі ПП "Адам"

156
28.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10380/08-46 Лист15/3-1799-20
Про надання інформації щодо переоформлення 
охоронного зобов'язання на ДП "Пологівське 
лісомисливське господарство" 

157
27.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

10260/08-46 Лист59/14/2731нт
Про виділення коштів для транспортування 
радіоактивно підозрюваних об'єктів

158
22.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10378/08-46 Лист59/3/2-1297к
Про надання інформація, щодо звернення за 
медичною допомогою Квартника П.О.

159
23.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10379/08-46 Лист59/3/2-1308нт
Про надання інформація, щодо звернення за 
медичною допомогою Тадевосяну А.А.

160
27.10.2020від

№
від 29.10.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

10308/08-20 Лист04-08-04-15/437
Про результати ревізії в КЗ "Запорізька обласна 
філармонія" ЗОР

161
23.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10249/08-45 Лист21-40-3774
Про забезпечення виборчих дільниць скриньками

162
23.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

10330/08-38 Лист4026/3.02/0
Про надання інформації про стан розроблення і 
затвердження Розділу Програми СФД

163
26.10.2020від

№
від 28.10.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10314/08-29 Лист16-15687/162-2
Про внесення змін до наказу МВС від 09.07.2018 № 
579 “Про затвердження вимог з питань 
використання та обліку фонду захисних споруд 
цивільного захисту”

164
27.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

10396/08-22 Лист60-02/16/5-20
Про продовження ефективної реалізації Урядової 
та місцевих програм підтримки енергоефективності 
в області

165
28.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції
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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

10306/08-47 Лист22-03/57374/20
Про надання інформації щодо мережі 
уповноважених підрозділів

166
21.10.2020від

№
від 27.10.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

10412/08-47 Лист49-04/59093/20
Про визнання неконституційними окремих 
положень Закону України "Про запобігання 
корупції"

167
30.10.2020від

№
від 30.10.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

10275/08-46 Лист32373/1/24/9/5-2
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ НПУ
Про надання постанови щодо витребування 
документів

168
19.10.2020від

№
від 26.10.2020
№ 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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