
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.11.20 по 06.11.20

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

10514/08-20 Доповідна запискаб/н
А. БУЙНИЙ (Департамент з питань цивільного 
захисту)
Про виділення додаткових коштів на оплату послуг 
за обслуговування апарату оповіщення

1
04.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10527/08-43 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Управління молоді та спорту)
Про нагородження Іщенка В.Ф.

2
04.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10557/08-20 Доповідна запискаб/н
Про розподіл обсягу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної середньої освіти "Нова українська школа" у 
2020 році

3
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

10586/08-09 Депутатське звернення04-14/11-2020/2
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про перенесення парламентських слухань на тему: 
«Мандруй Україною: стан, проблеми та 
перспективи розвитку туризму в Україні» (10 
листопада 2020 року)  до відміни встановленого 
Кабінетом Міністрів України карантину 

4
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Народні депутати України



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
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10466/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2020/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо переліку об'єктів для 
участі в інвестиційних програмах та проєктах 
регіонального розвитку

5
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10537/08-09 Депутатське звернення64д9/7-2020/200
НДУ ВОЛОДІНЯ Д.А.
Про неприпустимі дії заступника Міністра 
закордонних справ України Боднара В.М. щодо 
конфлікту у Нагірному Карабаху

6
03.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

10587/08-15 Лист9655.2/20/28.1
Про участь в онлайн конференції 24.11.2020

7
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10614/08-15 Лист9667.2/20/45
Про результати моніторингового візиту  до 
Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації

8
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

10429/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-201
АТ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в довгострокову оренду земельної 
ділянки

9
27.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10421/08-41 Лист221/20
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення Міжнародного Форуму практиків 
партиципації 11.11-13.11.2020, онлайн

10
29.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

2



№
з/п
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10430/08-23 Лист9/320
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМЕНІ М.І.ДОЛІШНЬОГО "
Про надання аналітичних матеріалів "Моніторинг 
розвитку агропереробних виробництв в Україні : 
регіональний вимір" 

11
09.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10431/08-26 Лист018/20
ОСББ "ПОЛЯКОВА 3Б"
Про врегулювання проблеми, яка склалася з ТОВ 
"Мрія"

12
28.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10437/08-34 Лист78
УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ АРМСПОРТУ
Про надання інформації щодо проведення на 
території Запорізької області обласних змагань з 
виду спорту "армспорт"

13
28.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10441/08-33 Лист434
МОУ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА 
САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ "ОДЕСЬКИЙ"
Про інформації щодо функціонуванню медичного 
закладу

14
02.11.2020від

№
від 02.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10475/08-41 Лист78-02/11
ПРОЄКТ ООН В УКРАЇНІ
Про перешкоди у реалізації проєкту щодо розвитку 
мережі екотуризму у регіоні Чорного моря

15
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10476/08-41 Листб/н
БО БФ СТАБІЛІЗЕЙШЕН СУППОРТ СЕРВІСЕЗ"
Про участь в обговоренні  результатів 
коронавірусних програм 06.11.2020

16
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

3
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10477/08-21 Лист2910-01-02-01/2
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
"АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про надання кандидатури до складу комісії зі 
списання майна

17
29.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10478/08-40 Лист3010/1
ТОВ "П'ЯТА СТРАЖА"
Про надання земельної ділянки в оренду

18
30.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10479/08-40 Лист301-11/20
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН 1"
Про внесення змін до Договорів оренди землі та 
укладання Додаткових угод до Договорів

19
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10486/08-37 Листб/н
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД КАРІТАС ЗАПОРІЖЖЯ
Про відзначення Всесвітнього дня бідних 
17.11.2020

20
03.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10492/08-39 Лист5231
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про сприяння підписанню контрактів з Danida 
Business Finance

21
30.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10493/08-40 Лист41
ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД "ВЕСНА"
Про дозвіл на складання технічної документації 
щодо інвентаризації земельної ділянки

22
28.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10499/08-40 Лист13-10-2020
ТОВ "МЕРКУРІЙ КЛУБ СЕРВІС"
Про надання земельної ділянки в оренду

23
30.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10500/08-40 Лист221001
ТОВ "ТІМЕРИДА"
Про надання земельної ділянки в оренду

24
22.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10501/08-40 Лист18-10
ТОВ "ОФІС-ЦЕНТР-2010"
Про надання земельної ділянки в оренду

25
13.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

10502/08-40 Лист21
КП "ЖИТЛОВЕРВІС" ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про затвердження проекту землеустрою

26
30.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10511/08-40 Листб/н
ГР. ПРИНЦЕВ В.П.
Про повернення технічної документації із 
землеустрою

27
03.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10512/08-41 ЛистО/2310/2020110
МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ 
ЛЮДИНИ
Про участь в онлайн-заході з презентації 
Інформаційної довідки щодо впливу COVID-19 на 
людей з інвалідністю 11.11.2020

28
01.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10524/08-20 Лист562
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ"
Про фінансування КУ "Обласний центр 
медико-соціальної експертизи"

29
02.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10525/08-37 Лист158-01.04/1600
ДУ "ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ГРУНТІВ УКРАЇНИ"
Про проведення конкурсу дитячих малюнків 
"Збережімо грунти рідної України"

30
04.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10538/08-41 Лист20201103-12
ПРЕДСТАВНИЦТВО ФОНДУ ІМ. ГАЙНРІХА 
БЬОЛЛЯ В УКРАЇНІ
Про участь в онлайн-презентації дослідження 
"Безпека людини: оцінка та очікування мешканців 
та мешканок чотирьох областей України 
(Донецької, Луганської, Запорізької та 
херсонської)" 16.11.2020

31
03.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10564/08-37 Лист99/11/20-У
УПОВНОВАЖЕНИЙ ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ 
МОВИ
Про надання рекомендацій

32
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

5



№
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10581/08-40 Лист01/01/12/01/03/1
ПАТ "УКРНАФТА"
Про стан розгляду звернення щодо поновлення 
Договору оренди землі (№ 09198/08-40)

33
04.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські організації

10539/08-20 Лист391/01-5
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ СПОРТИВНЕ 
ТОВАРИСТВО "КОЛОС"
Про фінансування територіального та місцевих 
осередків організації за рахунок обласного 
бюджету

34
04.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10560/08-34 Лист29
ГО "ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ"
Про дозвіл на проведення спортивних заходів

35
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Посольства

10480/08-41 Лист6136/10-200-105
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
МОЛДОВА
Про умови діяльності вільних економічних зон в 
Молдові

36
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

10433/08-49 Ухвала280/6450/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
УХВАЛА по справі ТОВ "Інститут Ефективних 
Технологій-Гео"

37
23.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10434/08-49 Ухвала580/2634/20
ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
УХВАЛА по справі ТОВ "Агрохімпродукт"

38
28.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ 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 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10435/08-49 Лист01-29/1131/2020
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про проведення судових засідань в режимі 
відеоконференції

39
15.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10575/08-49 Лист9901/113/20
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про позов Ващенка В.О.

40
30.10.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10576/08-49 Постанова910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про позов до ТОВ "Запорізький рибокомбінат"

41
20.10.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10577/08-49 Лист910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про позов до ТОВ "Запорізький рибокомбінат"

42
20.10.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10578/08-49 Ухвала640/14664/20
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД М. 
КИЄВА
Про позов Новоолексіївської сільради 
Приморського р-ну

43
20.10.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10613/08-49 Ухвала280/388/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов НАЕК "Енергоатом"

44
02.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

10424/08-06 Доручення43340/2/1-20
(Д. Шмигаль) Про встановлення супутникового 
обладнання наземних референтних станцій та 
побудови геодезичних пунктів української постійно 
діючої (перманентної) мережі спостережень 
глобальних навігаційних супутникових мереж 
(УПМ ГНСС)

45
02.11.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

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

10425/08-06 Доручення44787/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати наради, проведеної 
під головуванням Прем'єр-міністра України 30 
жовтня 2020 року

46
31.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10442/08-06 Доручення43634/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про відзначення 30-ї річниці 
незалежності України

47
02.11.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10444/08-03 Постанова1005
Деякі питання організації роботи Урядового 
уповноваженого з прав осіб з інвалідністю

48
29.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10452/08-03 Постанова1008
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 250

49
28.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10453/08-03 Постанова1007
Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення)

50
28.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10455/08-03 Постанова1004
Про внесення зміни до пункту 5 Положення про 
Адміністрацію Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України

51
28.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10456/08-03 Постанова1020
Про внесення змін до Порядку розрахунку 
середньозважених тарифів на теплову енергію, 
вироблену з використанням природного газу, для 
потреб населення, установ та організацій, що 
фінансуються з державного чи місцевого бюджету, 
її транспортування та постачання

52
28.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, 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

10457/08-03 Постанова1019
Про внесення змін до Порядку формування тарифів 
на послуги з користування майданчиками для 
платного паркування транспортних засобів

53
29.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10458/08-03 Розпорядження1363-р
Деякі питання діяльності Національного агентства з 
питань запобігання корупції

54
29.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

10470/08-06 Доручення44304/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про перерозподіл бюджетних 
асигнувань

55
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10496/08-03 Постанова1018
Про внесення змін до Порядку формування тарифів 
на послуги з поводження з побутовими відходами

56
28.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10505/08-06 Доручення45024/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати наради, проведеної 
під головуванням Прем’єр-міністра України 2 
листопада 2020 року

57
04.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10506/08-06 Доручення32815/46/1-20
(Д. Шмигаль) Про направлення копії протоколу № 
40 засідання Комісії ТЕБ та НС

58
03.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10519/08-17 Лист19-15/834
ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про права, визначені законодавством у сфері 
захисту персональних даних

59
02.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10522/08-17 Лист36942/0/2-20
(А. Куцевол) Про участь у тематичному 
навчальному курсі в рамках програми технічного 
співробітництва між Україною і Японією

60
04.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

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

10532/08-17 Лист37023/0/2-20
(О. Стефанішина) Про проведення щорічної 
Всесвітньої акції "16 днів проти насильства"  
25.11.-10.12. 2020

61
04.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10543/08-04 Витяг з протоколу2-3/3/20-13
Витяг з протоколу № 3 засідання Урядового 
комітету з питань цифрової трансформації, 
розвитку громад і територій, освіти, науки та 
інновацій, охорони здоров'я, захисту довкілля, 
економічної, фінансової, правової політики та 
правоохоронної діяльності (п. 13)

62
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10545/08-06 Доручення45143/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ШЕВЧЕНКОЄ.В.
Про забезпечення виконання законодавства у сфері 
екологічної безпеки у м. Запоріжжі та з інших 
питань щодо державного регулювання галузі 
охорони навколишнього природного середовища

63
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10562/08-06 Доручення45048/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ КОПИТІНА І.В.
Про стан виконання мобілізаційних договорів 

64
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10563/08-06 Доручення33151/10/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ НІКІТІНА М.
Про звернення голови Запорізької обласної 
державної адміністрації щодо сприяння у 
погодженні Переліку об'єктів в рамках «митного 
експерименту» (№ 08-15/2459)

65
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10571/08-17 Лист37273/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про надання інформації щодо 
акціонерного товариства «Запорізький виробничий 
алюмінієвий комбінат»

66
05.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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

10584/08-06 Доручення45574/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати наради, проведеної 
під головуванням Прем'єр-міністра України 4 
листопада 2020 року, щодо боротьби з 
коронавірусною інфекцією

67
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10588/08-06 Доручення44833/1/1-20
(Д. Шмигаль) КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД 
УКРАЇНИ
Про Рішення КСУ по справі №1-24/2020(393/20) за 
конституційним поданням 47 народних депутатів 
України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) окремих положень Закону 
України „Про запобігання корупції", 
Кримінального кодексу України 

68
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

10432/08-28 Лист22/8.1-3860-20
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
«Про схвалення Стратегії інтеграції ВПО та 
впровадження довгострокових рішень щодо 
внутрішнього переміщення на період до 2023 року 
» 

69
30.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

10460/08-37 Лист13353/8.3
Про надання пропозиції до проекту плану заходів 
на 2021 рік з реалізації Стратегії розвитку туризму 
та курортів на період до 2026 р.

70
30.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10530/08-37 Лист13516/6.11.4
Про надання інформації щодо елементів 
нематеріальної культурної спадщини регіонів

71
04.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

10465/08-34 Лист4616/12
Про надання інформації щодо проєктів, які 
реалізуються за рахунків коштів ДФРР

72
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10513/08-34 Лист4649/3.1
Про проведення регіональних обговорень змін до 
Постанови КМУ № 1049  (24.11.2020)

73
03.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

10426/08-43 Лист1/11-7566
Про нагородження Качана О.Я. ( та інші)

74
27.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10503/08-34 Лист02.01-11/454
Про сприяння організації та проведення 
спортивно-масових заходів серед учнівської молоді 
у 2021 році

75
03.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10566/08-32 Лист1/9-618
Про участь у нараді щодо діяльності органів 
управління у сфері освіти під час пандемії 
10.11.2020

76
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

10464/08-33 Лист28/32540/2-20
Про проведення відеонаради з питання діяльності 
контакт-центру з протидії поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19,  спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2  03.11.2020

77
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10542/08-33 Лист22-04/32922/2-2
Про надання списку учасників на онлайн 
конференцію по COVID-19

78
04.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10569/08-33 Лист03.1-15/33119/2-
Про проведення селекторної конференції 
06.11.2020 о 14-00

79
05.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

10436/08-20 Лист7/19/17812-20
Про проект постанови Кабінету Міністрів України 
"Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 
1068"

80
30.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10468/08-32 Лист7/19.5/17848-20
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР "МАЛА АКАДЕМІЯ 
НАУК УКРАЇНИ"
Про надання інформації щодо наявних у регіонах 
проєктів регіональних «Музеїв науки»

81
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10495/08-25 Лист7/4/17870-20
Про участь у селекторній нараді щодо стану 
реалізації програми "Велике будівництво", яка 
відбудеться 4 листопада 2020 року 

82
03.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10572/08-41 Лист7/12/18007-20
Про надання інформації щодо розвитку співпраці з 
Австрійським Агрокультурним Кластером за 
результатами круглого столу "Австрія - Україна" 
15.09.2020 року

83
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10580/08-19 Лист7/36.4/18013-20
Про фінансову підтримку агенцій регіонального 
розвитку

84
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

10459/08-21 Лист3802-06/65436-0
Про опрацювання проєкту Методичних 
рекомендацій щодо визначення смарт-спеціалізації 
регіонів

85
29.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10461/08-28 Лист5201-07/65415-0
Про надання середньострокового прогнозу потреби 
у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці на 
2020-2024 роки

86
29.11.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10443/08-28 Лист15300/0/2-20/29
Про активізацію гарячих телефонних ліній 
"Допомога поруч"

87
31.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10541/08-28 Лист15457/0/2-20/58
Про погодження проєкту Закону України щодо 
захисту майнових прав повнолітніх недієздатних 
осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена

88
04.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10546/08-28 Лист15506/0/2-20/49
Про участь у заході з нагоди початку 
Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"

89
04.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10555/08-35 Лист10241/0/390-20/5
Про розроблення стандарту з оздоровлення та 
відпочинку дітей

90
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

10540/08-34 Лист9548/03/10.5-20
Про надання фінасово-економічних розрахунків до 
плану дій на 2021-2025 роки Національної стратегії 
розвитку системи фізкультурно-спортивної 
реабілітації

91
04.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство фінансів

10446/08-28 Лист08020-08/1-6/33
Про моніторинг стану виплати заробітної плати в 
місцевих державних адміністраціях

92
30.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

10472/08-51 Лист1/06-6-5606
Про інформування щодо нового онлайн-серіалу на 
платформі "Дія.Цифрова освіта"

93
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10547/08-51 Лист1/06-3-5662
Про постанову КМУ від 28 жовтня 2020 року № 
1035 «Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України» до низки постанов 
Кабінету Міністрів України, які регулюють питання 
надання окремих адміністративних послуг 
соціального характеру

94
04.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство юстиції

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10467/08-46 Лист8940/12.3.1/11-2
Про надання інформації щодо реалізації дорожньої 
карти з виконання рекомендацій Підкомітету ООН 
з попередження катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, 
видів поводження та покарання, наданих у Доповіді 
за результатами офіційного візиту в Україну з 19 по 
25 травня 2016 р. та з 05 по 09 вересня 2016 р.

95
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10558/08-20 Лист01-2485/26-1
Про стан реалізації заходів та використання коштів 
субвенції на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

96
30.10.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

10536/08-43 Лист01/03-28/02576
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Корольовій Ю.І.

97
04.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Пологівська міська рада

10488/08-29 Лист3711/02.1-12
Про перегляд обмежувальних протиепідемічних 
заходів 

98
03.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10438/08-09 Депутатське звернення68
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування Кушугумського НВК  "Школа 
І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект"

99
30.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10508/08-09 Депутатське звернення598
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання висновків та рекомендацій

100
03.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

10427/08-22 Лист001-064/16688
Про відключення ТОВ ЗТМК від електроенергії

101
30.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10428/08-22 Лист001-064/16649
Про відключення ТОВ ЗТМК від електроенергії

102
29.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10489/08-22 Лист001-064/16806
Про відключення ТОВ ЗТМК від електроенергії

103
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

10507/08-43 Лист07/2052425
Про нагородження Бідного О.О. та інших

104
03.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

10490/08-39 Лист54-03-1696
Про надання інформації щодо екологічної ситуації 
та рівня забруднення атмосферного повітря в 
м.Запоріжжя

105
30.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10473/08-43 Лист1221
ТОВ "НВО "РІСТ"
Про нагородження працівників підприємства

106
29.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10473/08-43 Лист531
ТОВ "НВО "РІСТ"
Про нагородження працівників підприємства

107
03.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10481/08-40 Лист151/10
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою (м. Бердянськ, вул. 
Туристична, 1)

108
13.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10483/08-40 Лист155/10
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою (м. Бердянськ, вул. 
Туристична, 1)

109
19.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10484/08-40 Лист158/10
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про повернення завіреної копії технічної 
документації

110
20.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10494/08-40 Лист153/10
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою (м. Бердянськ, вул. 
Туристична, 1)

111
16.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10509/08-25 Листб/н
ТОВ "ЧЕРІ ЧЕМПІОН"
Про самовільне будівництво і захоплення земельної 
ділянки

112
26.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10526/08-22 Лист01-1/39982
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії на грудень 2020 року

113
04.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ паперовий паперова

17
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10549/08-22 Лист1/06-01-422
ПрАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
 Про незастосування протиепідемічних обмежень, 
що забороняють здійснювати регулярні 
автомобільні перевезення

114
04.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10567/08-22 Лист67
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про незастосування протиепідемічних обмежень, 
що забороняють здійснювати регулярні 
автомобільні перевезення

115
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10574/08-39 Лист319
ПрАТ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"
Про надання копії дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

116
29.10.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10422/08-39 Лист5231
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про сприяння в реалізації екологічних програм у 
м.Бердянськ

117
30.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10548/08-22 Лист51
ЗОО ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА 
ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Про незастосування протиепідемічних обмежень, 
що забороняють здійснювати регулярні 
автомобільні перевезення

118
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10550/08-22 Лист29
АСОЦІАЦІЯ "ЗАПОРІЖОБЛАВТОТРАНС"
Про незастосування протиепідемічних обмежень, 
що забороняють здійснювати регулярні 
автомобільні перевезення

119
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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10552/08-22 Лист1
ЗОО РОБОТОДАВЦІВ "АВТОМОБІЛІСТ"
Про незастосування протиепідемічних обмежень, 
що забороняють здійснювати регулярні 
автомобільні перевезення

120
04.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10544/08-44 Листб/н
ГО "ОБ'ЄДНАНА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА 
"КОШ"
Про підписання меморандуму щодо 
співробітництва

121
04.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10551/08-22 Лист15
ЗОО ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про незастосування протиепідемічних обмежень, 
що забороняють здійснювати регулярні 
автомобільні перевезення

122
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

10510/08-33 Лист595
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР"
Про закінчення будівництва корпусу № 3

123
28.10.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

10440/08-32 Лист30/1119
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ 
ІМ.Є.О.ПАТОНА
Про вибори ректора в Національному університеті 
"Запорізька політехніка"

124
30.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

10474/08-32 Лист531
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 7 І-ІІ СТУПНІВ"
Про сприяння у відновленні капітального ремонту 
будівель школи

125
03.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Львівська ОДА

19
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10531/08-32 Лист5/6-9380/0/2-20-
Про відшкодування ресурсу за надані студентам з 
інших областей освітні послуги

126
03.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

10520/08-16 Лист02-01/2494
(А. Єрмак) Про Указ Президента України щодо 
прискорення здійснення економічних реформ

127
03.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

10554/08-27 Лист01-30/0803
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

128
03.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

10570/08-42 Лист01.1-16/0556
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Симоненко Ю.І.

129
04.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10568/08-25 Лист01-16/0609
Про реконструкцію будівлі Кушугумського НВК 
"Інтелект"

130
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

10516/08-42 Лист01-20/0591
Про виплату матеріальної допомоги Зиковій І.Ф.

131
04.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

10611/08-42 Лист02-57/115-К
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Цапу В.Д.

132
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

20
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10528/08-29 Лист01-53/460
Про протест приватних підприємців щодо введення 
карантинних обмежень

133
03.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10529/08-29 Лист01-53/459
Про  внесення змін до рішення регіональної комісії 
з питань ТЕБ та НС Запорізької області

134
03.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

10447/08-22 Лист01-48/2776
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про відновлення роботи пункту габаритно-вагового 
контролю транспортних засобів

135
29.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10448/08-20 Лист01-48/2775
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виділення коштів на "Реконструкцію 
водопровідних мереж с.Лукашеве"

136
29.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10449/08-26 Лист01-48/2774
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про завершення будівельних робіт  з реконструкції 
системи опалення 

137
29.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10450/08-20 Лист01-48/2772
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
 Про надання коштів за об'єкт " Нове будівництво 
Центру медичної допомоги " в селищі Сонячне

138
29.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

21



№
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

10451/08-20 Лист01-48/2773
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопроводу між селами Веселе та Зоряне

139
29.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10463/08-35 Рішення192
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про затвердження протоколу місцевої комісії

140
22.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10523/08-49 Лист372
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про позов щодо скасування розпорядження КМУ

141
17.10.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

10561/08-39 Лист128/09
Про надання переліку пропозицій

142
04.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

10521/08-22 Доповідна запискаб/н
Про відкладення планових моніторингів стану 
обслуговування внутрішньообласних автобусних 
маршрутів загального користування

143
04.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

10515/08-28 Доповідна запискаб/н
Про створення Запорізького центру соціальних 
служб

144
04.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Служба у справах дітей

10583/08-42 Лист01-35/1117
Про надання матеріальної допомоги Сергєєвій 
О.К., Заєзжай Т.С.

145
03.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

10491/08-20 Лист03-08/1921
Про підтвердження заборгованості перед 
державним бюджетом

146
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

10487/08-46 Лист109/9/08-01-11
Про надання інформації щодо ТОВ "Владимир"

147
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

10439/08-40 Лист13-8-0.45-2235/9
Про надання копії земельних документів 

148
02.11.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10553/08-40 Лист13-8-0.45-2235/9
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання інформації щодо земельних ділянок

149
02.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

10420/08-32 ЛистВих-08-13-11/66
Про зміну у графіку прийому іспитів

150
29.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

10462/08-46 Лист2463/01/13-2020
Про надання інформації щодо стану протидії 
правопорушенням

151
05.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10517/08-46 Лист10764/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо заборгованості ТОВ 
"Мультипоінт" перед Департаментом капітального 
будівництва облдержадміністрації

152
04.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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10518/08-46 Лист10780/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо об'єктів капітального 
ремонту та реконструкції, замовником яких є 
Департамент капітального будівництва 
облдержадміністрації

153
04.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10534/08-46 Лист5936/61-2020
ВЕСЕЛІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ 
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 01.09.2020 № 379

154
29.10.2020від

№
від 04.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10559/08-46 Лист2690/04/13-2020
Про кількість складених протоколів про 
адміністративні правопорушення за фактами 
порушень правил щодо карантину людей

155
04.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10579/08-46 Лист255/80/СВ-2020
ВАСИЛІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації в рамках кримінального 
провадження

156
04.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

10497/08-49 Ухвала908/1724/19
УХВАЛА по справі ТОВ "Анхель Альянс"

157
30.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10498/08-49 Ухвала908/1727/19
УХВАЛА по справі ТОВ "Анхель Альянс"

158
30.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

10454/08-42 Лист01-14/193
Про обрання головою ради Каплія В.М.

159
02.11.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

10535/08-48 Лист2188
Про надання копії акту перевірки стану організації 
та ведення  військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних в районній адміністрації по 
Заводському р-ну Запорізької міської ради

160
30.09.2020від

№
від 04.11.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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Інші територіальні обласні органи

10445/08-46 Лист17-01-01/12509/
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ У М. МЕЛІТОПОЛІ
Про надання інформації щодо ремонту дороги 
М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта

161
28.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10573/08-50 Лист34/04-1843
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ В ЗАП. ОБЛ.
Про надання дозволу на допуск до режимних 
приміщень облдержадміністрації

162
03.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Прокуратура

10582/08-46 Лист32/3-5033-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про звернення Михайлівська районної ради щодо 
нецільового використання автомобіля директором 
Михайлівського центру ПМСД МСР ЗО 
Лукашенком С.І.

163
26.10.2020від

№
від 06.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10533/08-46 Лист15/1-1772-20
Про виключення пункту № 3 базування маломірних 
суден та інших плавзасобів

164
02.11.2020від

№
від 04.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10612/08-46 Лист15/2-139вих-20
Про позов до ТОВ НВФ 
"Вогнетривавтоматикасервіс"

165
05.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

10589/08-40 Лист19/2604
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

166
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10590/08-40 Лист19/2603
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

167
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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10591/08-40 Лист19/2602
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

168
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10592/08-40 Лист19/2601
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

169
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10593/08-40 Лист19/2600
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

170
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10594/08-40 Лист19/2599
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

171
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10595/08-40 Лист19/2597
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

172
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10596/08-40 Лист19/2596
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

173
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10597/08-40 Лист19/2595
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

174
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10598/08-40 Лист19/2594
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

175
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10599/08-40 Лист19/2593
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

176
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10600/08-40 Лист19/2592
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

177
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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10601/08-40 Лист19/2591
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

178
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10602/08-40 Лист19/2590
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

179
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10603/08-40 Лист19/2588
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

180
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10604/08-40 Лист19/2582
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

181
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10605/08-40 Лист19/2581
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

182
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10606/08-40 Лист19/2580
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

183
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10607/08-40 Лист19/2583
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

184
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10608/08-40 Лист19/2584
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

185
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10610/08-40 Лист19/2585
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

186
06.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

10418/08-46 Лист19323/41/32/01-2
Про надання допомоги в засобах індивідуального 
захисту

187
29.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
27
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10485/08-46 Лист59/33-3879нт
Про надання інформації щодо наркологічних і 
психоневрологічних закладів

188
03.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10423/08-45 Лист21-40-4013
Про організацію підготовки та проведення 
повторного голосування

189
29.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

10482/08-46 Лист32954/2
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ НПУ
Про надання постанови щодо витребування 
документів

190
23.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

10504/08-22 Лист15-19/12170-137
Про інспекційне обстеження енергоблоку № 5 ВП 
"Запорізька АЕС" 09-13.11.2020

191
03.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10469/08-28 Лист263-15995/261-2
Про виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 вересня 2020 р. № 884 щодо 
профілактики невиробничого травматизму

192
02.11.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

10565/08-26 Лист62-02/18/5-20
Про надання інформації щодо розрахунку 
середньозваженого тарифу на теплову енергію

193
05.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

10585/08-47 Лист21-04/60090/20
Про надання інформації щодо виконання вимог 
Закону України "Про запобігання корупції"

194
05.11.2020від

№
від 06.11.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України
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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

10471/08-48 Лист2731/16-07/2-20
Про проведення аналізу  стану готовності суб'єктів 
забезпечення кібербезпеки до виконання завдань з 
питань протидії кіберзагрозам для забезпечення 
превентивних заходів у боротьбі з 
кіберзлочинністю

195
30.10.2020від

№
від 03.11.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

10556/08-37 Лист2948/4.1-06-20
Про експонування у регіонах виставки "Воїни. 
Історія українського війська" до Дня Збройних Сил 
України 

196
04.11.2020від

№
від 05.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Фонд державного майна України

10411/08-21 Лист10-57-22111
Про перевірку цілісного майнового комплексу ЗДП 
"Кремнійполімер"

197
30.10.2020від

№
від 02.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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