
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 09.11.20 по 16.11.20

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

10609/08-33 Доповідна запискаб/н
Про забезпечення ліжкового фонду закладів 
охорони здоров'я киснем

1
06.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10670/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА 
Про преміювання керівників структурних 
підрозділів облдержадміністрації за жовтень 2020 
року

2
10.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10693/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент соціального захисту 
населення)
Про фінансування видатків Департаменту у 2020 
році

3
11.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10729/08-32 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Департамент освіти і науки)
Про кандидатуру до складу конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на заміщення посади 
завідувача ДНЗ № 34 "Оленка"

4
11.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

10755/08-20 Доповідна запискаб/н
А. БУЙНИЙ (Департамент захисту довкілля)
Про виділення коштів для здійснення оплати 
судового збору та подання апеляційної скарги

5
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10774/08-43 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту)
Про нагородження активістів органів 
студентського самоврядування Попко Є.В. та 
інших

6
13.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10775/08-37 Доповідна запискаб/н
Про доопрацювання Комплексного проєкту 
формування та промоції регіонального 
туристичного продукту в межах Запорізької області

7
13.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10683/08-09 Депутатське звернення11/5-2020/20735
АПАРАТ ВРУ (М. Теплюк)
Про викладення пояснень та вжиття заходів для 
забезпечення дотримання вимог законодавства в 
частині надання неповної інформації НДУ Мамці 
Г.М. щодо будівництва футбольних полів

8
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10694/08-09 Депутатський запит11/10-309
(Д. Розумков) НДУ МЕЛЬНИК П.В.
Про низьке покриття ефірним сигналом населених 
пунктів Запорізької області

9
06.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10696/08-09 Депутатський запит11/10-302
(Д. Розумков) НДУ МЕЛЬНИК П.В.
Про реконструкцію стадіону "Олімпієць" у м. 
Приморськ

10
06.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10632/08-09 Депутатське звернення04-18/15-2020/2
Про звернення Шрамко М.Р., яка скаржиться на 
скрутне матеріальне становище у зв’язку з важкими 
та тривалими захворюваннями, а також на 
неможливість отримати необхідну їй медичну 
допомогу та обстеження за направленням лікаря з 
надання первинної медичної допомоги у КНП 
«Запорізька обласна клінічна лікарня».

11
06.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України
2



№
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10684/08-09 Депутатське звернення384д9/15-2020/2
НДУ ВАГНЕР В.О.
Про надання інформації щодо стану 
захворюваності медичних працівників на 
COVID-19 та наслідки, а також про виплати та 
надбавки лікарям

12
11.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10743/08-09 Депутатське звернення331/1
НДУ НІКІТІНА М.В. (Депутат Наталівської 
сільської ради Новомиколаївського р-ну 
Пекульська А.В.)
Про придбання шкільного автобуса

13
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10760/08-09 Депутатське звернення281д9/15-2020/2
НДУ СОХА Р.
Про виділення субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

14
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10761/08-09 Депутатське звернення285д9/6-2020/20
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про включення до переліку об’єктів (заходів), що 
фінансуються у 2020 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих території

15
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10793/08-09 Депутатське звернення117д9/6-2020/21
НДУ І. ШИНКАРЕНКО
Про надання інформації щодо школярів та 
наявності інтернету

16
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

10821/08-09 Депутатське звернення215д9/15-2020/2
НДУ ЮРЧИШИН Я.Р.
Про фінансування закладів середньої освіти

17
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

3
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10662/08-15 Лист9707.2/20/28.3
Про направлення звіту за результатами проведення 
безвиїзної перевірки громадської приймальні 
адміністрації на предмет її архітектурної 
доступності для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення

18
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10718/08-15 Лист9768.2/20/25.1
Про надання інформації щодо кількості справ 
громадян (осіб з інвалідністю), які надійшли на 
розгляд комісій/робочих груп з питань гуманітарної 
допомоги, утворених при обласних державних 
адміністраціях, за період 2019 – 2020 років та 
залишаються нерозглянутими

19
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

10640/08-44 Лист06/11.2020
ГО "ІНІЦІАТИВА З ПРОЗОРОСТІ 
ІНФРАСТРУКТУРИ"
Про проведення онлайн-тренінгу  25.11-26.11.2020

20
06.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

10652/08-41 Листб/н
Про зустріч з командою реалізації проєкту  Zophia 
18.11.2020

21
10.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

10631/08-41 ЛистOD-2020-301
ПРОЄКТ "USAID"
Про технічну підтримку формування госпітальної 
мережі 

22
09.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

4



№
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10638/08-29 Лист12/100
Про надання інформації щодо обмежень у зв'язку з 
встановленням "червоного" рівня епідемічної 
небезпеки поширення коронавірусу

23
05.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10639/08-41 Листб/н
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
Про участь у презентації на тему економічного 
впливу потенційної майбутньої угоди про вільну 
торгівлю з Туреччиною 10.11.2020 о 16-00 

24
09.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10644/08-41 ЛистUKR/PRO/2020/
ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про участь у Регіональному Форумі: Голос жінок 
за мир, рівноправний та інклюзивний місцевий 
розвиток 13.11.2020

25
09.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10651/08-39 Лист71/6
ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
ЗБАЛАНСОВАНОГО 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про участь у засіданні круглого столу щодо вимог 
енергоефективності та екологічних характеристик 
при формуванні організаціями бюджетної сфери 
технічного завдання на виконання робіт по 
будівництву або реконструкції 17.11.2020

26
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10663/08-22 Листб/н
ПРАТ "МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ"
Про відновлення роботи кінотеатру в м. Запоріжжя

27
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10675/08-28 Лист1903/20
ГО "ЛА СТРАДА-УКРАЇНА"
Про надання інформації щодо ефективності 
надання послуг особам, постраждалим від торгівлі 
людьми

28
02.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

5
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10676/08-19 Лист1/340
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМ.М.І.ДОЛІШНЬОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
Про надання науково-аналітичної доповіді 
"Територіальний розвиток і регіональна політика : 
стратегування регіонального розвитку на засадах 
смарт-спеціалізації"

29
16.10.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10695/08-44 Листб/н
Про послаблення протиепідемічних заходів та 
скасування карантину вихідного дня для 
представників малого бізнесу м. Запоріжжя

30
11.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10699/08-49 Лист40
ТОВ "ДЗЕНЗЕЛІВСЬКИЙ КОТЛОБУДІВЕЛЬНИЙ 
ЗАВОД"
Про можливі протиправній дії Підприємства 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України № 77

31
09.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10748/08-38 Лист550
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Про формування страхового фонду документації 
Запорізької області підприємствами, що 
забезпечують виконання мобілізаційних завдань

32
10.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10751/08-49 Лист580/2634/20
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АРХИПЕНКА"
Про відповідь на відзив за позовом ТОВ 
"Агрохімпродукт"

33
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10790/08-46 Лист41-1/Jud Reform/
ОФІС РАДИ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ
Про участь у круглому столі з питань 
адміністративного права 19.11.2020

34
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

10807/08-33 Лист773
ПОВАЖНА РАДА ВІДЗНАКИ ЗА 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ "ОРДЕН 
СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА"
Про формування Регіональної ради Запорізької 
області

35
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10830/08-49 Лист05/2/3-45-18
КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОКУРАТУРА
Про касаційну скаргу по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

36
10.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Партії та громадські організації

10655/08-33 Лист65/6
ГО "БАТЬКИ ЗА ВАКЦИНАЦІЮ"
Про надання інформації щодо впровадження 
Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту 
населення від інфекційних хвороб

37
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Посольства

10720/08-41 Лист6147/17-200-270
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ У СПОЛУЧЕНИХ 
ШТАТАХ АМЕРИКИ
Про розвиток міжрегіонального співробітництва

38
09.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

10634/08-49 Лист280/6988/20/416
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про направлення копії ухвали за позовом 
Ботіївської сільради приазовського р-ну

39
04.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10637/08-49 Ухвала910/10535/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про позов Енергодарської місцевої прокуратури

40
03.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10711/08-49 Лист280/2138/20
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про надання Положення про Департамент АПР

41
09.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

7
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10753/08-49 Лист280/4298/20/422
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання копії рішення за позовом Галутви Р.О.

42
09.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10816/08-49 Ухвала910/8271/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
УКРАЇНИ
УХВАЛА суду по справі ВП "Запорізька АЕС"

43
04.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10817/08-49 Ухвала910/10535/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

44
11.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10831/08-49 Лист280/5364/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про розгляд справи ТОВ "Автопростір Запоріжжя" 
08.12.2020

45
10.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10832/08-49 Лист280/6450/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про розгляд справи Запорізької 
облдержадміністрації 17.12.2020

46
09.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

10689/08-18 Лист3370-20
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом жовтня 2020 

47
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

10801/08-18 Лист3386-20
Про надання інформації щодо адміністратора прав 
доступу до електронної бази даних звернень

48
12.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

8
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10618/08-06 Доручення45182/1/1-15
(Д. Шмигаль) Про надання інформації за 
результатами робочої поїздки Президента України 
до Чернігівської області 15 жовтня 2020 року щодо 
передбачення коштів на доплату працівникам 
надавачів соціальних послуг

49
06.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10620/08-03 Розпорядження1375-р
Про схвалення Концепції з управління ліквідністю 
на 2020—2023 роки та затвердження плану заходів 
з її реалізації

50
04.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10623/08-03 Розпорядження1390-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 
891

51
09.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10624/08-17 Лист37454/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про результати селекторної наради 
членів Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій із головами обласних та Київської міської 
держадміністрацій від 20 червня 2020 року

52
09.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10625/08-04 Протокольне рішення44150/2/1-20
Про результати онлайн-наради щодо реінтеграції 
жінок–ветеранок (оцінка ситуації, виклики та 
можливості вирішення їх диференційованих 
потреб) з нагоди 20-ї річниці Резолюції Ради 
Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека»

53
30.10.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10658/08-06 Доручення45963/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати наради, проведеної 
під головуванням Прем'єр-міністра України  9 
листопада 2020 року щодо опрацювання 
Бюджетних висновків ВРУ

54
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

9
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10661/08-06 Доручення45970/0/1-20
Про результати  Всеукраїнської наради з питань 
формування  та реалізації  державної політики  у 
сфері прав дітей,  зокрема стосовно  забезпечення  
права дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського  виховання, на сімейне виховання, 
проведеної 3 листопада 2020 року

55
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10680/08-17 Лист37569/0/2-20
(В. Поліщук) АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 
БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
Про створення центру енергозбереження та 
енергоефективності у сфері енергетики та ЖКГ 
міст та територіальних громад

56
10.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10681/08-17 Лист37560/0/2-20
(А. Куцевол) Про перереєстрацію проєкту 
міжнародної технічної допомоги

57
10.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10686/08-03 Постанова1088
Про внесення змін до Положення про покладення 
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 
природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу

58
21.10.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10687/08-03 Постанова1087
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 17 січня 
2018 р. № 55

59
28.10.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10724/08-03 Постанова1089
Про затвердження Стратегії розвитку фізичної 
культури і спорту на період до 2028 року

60
04.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10
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10733/08-06 Доручення46089/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про висновки та пропозиції до 
проєкту Закону України про Державний бюджет 
України на 2021 рік

61
11.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10739/08-06 Доручення43767/1/1-20
(М. Федоров) ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ 
МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ
Про тимчасове призначення шляхом укладання 
контракту про проходження державної служби на 
період дії карантину

62
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10740/08-17 Лист37766/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про удосконалення механізмів 
справляння місцевих бюджетів і зборів

63
11.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10741/08-06 Доручення44802/1/1-20
(О. Уруський) Про зарахування плати за проїзд 
автодорогами та штрафів до місцевих бюджетів

64
11.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10742/08-06 Доручення45025/1/1-20
Про відрядження голови облдержадміністрації

65
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10747/08-06 Доручення44343/1/1-20
(М. Федоров) Про виконання Протоколу наради з 
питань врегулювання проблем, що виникають у 
процесі опрацювання проєктів 
нормативно-правових актів щодо передачі об'єктів 
державної власності або віднесення таких об’єктів 
до сфери управління відповідного органу 
управління

66
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10762/08-06 Доручення46259/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколів № 41 та 
№ 42 позачергових засідань Державної комісії з 
питань ТЕБ та НС,  які відбулися 06 та 09 
листопада 2020 року

67
12.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Охорона здоров'я 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

10766/08-06 Доручення44589/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про нагородження Гранько С.В. (та 
інші)

68
11.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10772/08-06 Доручення46506/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради від 11.11.2020 щодо 
дотримання заборони роботи після 22-ї та до 7-ї 
години суб'єктів господарювання з надання послуг 
громадського харчування тощо

69
12.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10778/08-17 Лист38027/0/2-20
(О. Ярема) Про підготовку річного орієнтовного 
плану проведення консультацій з громадськістю 

70
13.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10788/08-06 Доручення46675/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради Перм'єр-міністра України від 
13.11.2020

71
15.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10789/08-17 Лист38110/0/2-20
(О. Ярема) Про інформування щодо реалізації 
завдань за результатами робочих поїздок 
Президента України

72
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10803/08-17 Лист38138/0/2-20
(О. Ярема) Про 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

73
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

10806/08-36 Лист15935/0/2-20/57
Про електронну довідку

74
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

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

10653/08-41 Лист51/14-212/3-242
Про участь в онлайн-конференції за ініціативою 
Посольства України в Швейцарії 17.11.2020

75
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

10725/08-39 Лист25/7-11/9378-20
Про створення умов для розвитку туризму, 
відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності 
у межах територій національних природних парків

76
11.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

10797/08-22 Лист3846/25/14-20
Про типові недоліки при заповненні інформації 
щодо результатів ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування 
державного значення

77
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10824/08-22 Лист3859/39/14-20
Про погодження проєкту наказу "Про затвердження 
Порядку виявлення аварійно-небезпечних ділянок 
та місць концентрації дорожньо-транспортних 
пригод"

78
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

10685/08-37 Лист
Про відзначення Дня Гідності та Свободи 
21.11.2020

79
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ паперовий паперова

10783/08-38 Лист13890/5.1
Про запобігання поширенню контенту, що має 
очевидні ознаки порушення карантинних обмежень

80
12.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10808/08-38 Лист13865/5.1
Про початок роботи всеукраїнського 
контакт-центру МОЗ України з протидії 
поширенню COVID-19

81
12.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

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

10823/08-43 Лист5019/9.2
Про питання присвоєння почесного звання 
Смирнову В.В.

82
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

10626/08-33 Лист26-04/33305/2-2
Про участь в презентації звіту за результатами 
дослідження поширеності факторів ризику 
неінфекційних захворювань в Україні за 
методологією поетапного підходу до епіднагляду 
Всесвітньої організації охорони здоров'я 17.11.2020

83
07.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10648/08-33 Лист24-04/33461/2-2
Про наявність лікарських засобів та медичних 
виробів

84
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10703/08-33 Лист26-02/33623/2-2
Про погодження проєкту наказу Міністерства 
охорони здоров’я України «Про затвердження 
Переліку спеціалізованих установ і закладів 
переливання крові та відповідних підрозділів 
закладів охорони здоров’я, що належать до сфери 
управління Міністерства охорони здоров’я 
України, які є учасниками реалізації 
експериментального проекту із заготівлі 
специфічної (гіперімунної) плазми крові, що 
містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного 
виробництва з неї імуноглобуліну для 
використання у лікуванні гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» 

85
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10714/08-33 Лист23-04/33620/2-2
Про надання інформації щодо участі у проєкті 
"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

86
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10716/08-33 Лист24-04/33632/2-2
Про стан виконання Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 56-р 
«Про затвердження плану заходів на 2019-2020 
роки з реалізації Стратегії державної політики 
щодо наркотиків на період до 2020 року» 

87
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10721/08-20 Лист10-04/33576/2-2
Про  перерахування коштів Позики № 8475-UA 

88
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10722/08-33 Лист01.5/33636/2-20
Про посилення державного нагляду та контролю за 
дотриманням санітарно-епідеміологічних норм на 
норкових фермах України 

89
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10723/08-33 Лист01.5/33637/2-20
Про посилення державного нагляду та контролю за 
дотриманням санітарно-епідеміологічних норм на 
норкових фермах України 

90
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10765/08-33 Лист28/34006/2-20
Про роботу всеукраїнського контакт-центру з 
питань COVID-19

91
12.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

10622/08-25 Лист
Про надання Протокольного рішення за 
результатами селекторної наради від 04.11.20 щодо 
реалізації програми "Велике будівництво"

92
06.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10656/08-26 Лист7/11.1/18134-20
Про надання інформації щодо переліку будівель, 
які приєднано до мереж центрального 
теплопостачання та міст/населених пунктів, які 
від'єднано

93
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ 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

10682/08-25 Лист7/4/18175-20
Про проведення селекторної наради щодо 
реалізації програми "Велике будівництво" 11 
листопада 2020 року о 17-00

94
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10713/08-27 Лист7/14.2/18184-20
Про забезпечення підключення уповноважених 
органів містобудування та архітектури до першої 
черги Єдиної державної електронної системи у 
сфері будівництва

95
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10726/08-26 Лист7/11/18203-20
Лист щодо зняття з контролю факсограм 
Мінрегіону від 26.08.2020 № 7/11/14490-20 та від 
13.02.2019 № 7/9.1.1/2297-19 щодо виконання 
середньострокового плану пріоритетних дій Уряду 
на 2017 рік

96
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10731/08-20 Лист7/19.6/18254-20
Про визначення потреби у фінансових ресурсах для 
реалізації інфраструктурних проєктів

97
11.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10759/08-30 Лист7/34.1/18269-20
Про порядок реорганізації райдержадміністрацій

98
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10782/08-25 Лист7/4/18343-20
Про виконання Протокольного рішення за 
результатами наради від 11.11.2020 щодо стану 
реалізації програми "Велике будівництво"

99
13.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10804/08-26 Лист7/10.1/18373-20
Про врегулювання проблемних питань 
функціонування підприємств комунальної сфери

100
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10810/08-27 Лист7/14.4.1/18353-2
Про надання інформації щодо забезпечення 
містобудівною документацією

101
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

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

10715/08-23 Лист2911-02/67591-0
Про  погодження проєкту постанови КМУ "Про 
утворення Міжвідомчої координаційної ради з 
питань сільського розвитку" 

102
11.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10657/08-28 Лист15682/0/2-20/29
Про направлення копій наказів

103
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10779/08-35 Лист15893/0/2-20/29
Про підготовку оздоровчої кампанії 2021 року

104
13.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10780/08-28 Лист15876/0/2-20/29
Про роз'яснення щодо змін до Переліку документів 
з питань гуманітарної допомоги

105
12.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10781/08-28 Лист15883/0/2-20/58
Про відзначення Міжнародного дня людей з 
інвалідністю

106
13.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10805/08-35 Лист15929/0/2-20/57
Про примірну форму Договору про зарахування 
дітей на цілодобове перебування до закладів 
незалежно від типу, форми власності та 
підпорядкування та відповідних форм звітності

107
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10822/08-28 Лист16003/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

108
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

10649/08-37 Лист9695/02/09.4-20
Про надання інформації щодо відзначення 30-ї 
річниці незалежності України

109
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

17



№
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

10763/08-28 Лист9835/02/09.1-20
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанов КМУ від 12.05.1994 № 
302 і від 02.01.1995 № 1"

110
12.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

10627/08-51 Лист1/06-3-5718
Про надання загальних рекомендацій щодо 
реєстрації в електронній черзі

111
06.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10660/08-51 Лист1/06-3-5753
Про усунення недоліків при наданні 
адміністративної послуги взяття на соціальний 
квартирний облік (у т.ч. осіб з інвалідністю з числа 
внутрішньо переміщених осіб)

112
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10690/08-51 Лист1/06-3-5781
Про зняття з контролю виконання завдання, 
визначеного пунктом 4 статті 2 Указу Президента 
України від 2 червня 2013 року № 327 "Про 
невідкладні заходи щодо прискорення здійснення 
економічних реформ"

113
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10798/08-51 Лист1/04-2-5905
Про забезпечення опрацювання проєктів НПА 
КМУ в електронній формі

114
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10678/08-33 Лист01-2541/25-1
Про погодження на надання медичних послуг на 
території ДЗ "Дитячий санаторій "Бердянський"

115
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10812/08-31 Лист01-2586/40-1
Про надання роз'яснення щодо роботи торгових 
об'єктів

116
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10813/08-20 Лист02-35/679-3
Про співфінансування проєктів з обласного 
екофонду

117
12.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

10650/08-20 Лист01-15/158
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про виділення коштів на забезпечення подачі 
кисню

118
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Пологівська міська рада

10827/08-36 Лист3822/02.1-16
Про надання інформації щодо забезпечення житом 
осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування

119
12.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Постійні комісії обласної ради

10819/08-09 Депутатське звернення600
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
12.11.2020

120
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

10636/08-22 Лист001-064/16978
Про відключення ТОВ "ЗТМК" від 
електропостачання

121
05.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Військові частини

10776/08-43 Лист350/143/1338
В/Ч А 3177
Про нагородження Бєлікова С.О.

122
13.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
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Запорізька АЕС

10738/08-49 Лист28-22/24217
Про відповідь на відзив у справі № 280/388/19

123
09.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10833/08-26 Лист15047/06
Про надання інформації до ліцензійної справи

124
11.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10615/08-22 Лист65
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про незастосування протиепідемічних обмежень, 
що забороняють здійснювати регулярні 
автомобільні перевезення

125
06.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10633/08-39 Лист60-11
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про ситуацію, що склалася навколо підприємства

126
06.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10645/08-40 Лист01/10
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-2007"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

127
29.10.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10664/08-44 Листб/н
ТОВ "ТЕМПОРТ"
Про проведення мирного зібрання 11.11.2020 о 
10-00

128
11.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10665/08-44 Лист3
ТОВ "КРАФТБУД"
Про проведення мирного зібрання 11.11.2020 о 
10-00

129
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10667/08-26 Лист154
ТОВ "АГРОФІРМА ОЛЬВІЯ"
Про видачу ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії

130
06.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10668/08-26 Лист154
ТОВ "АГРОФІРМА ОЛЬВІЯ"
Про видачу ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

131
06.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10671/08-22 Лист6723
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про засідання стосовно схвалення проєктів 
постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів на 
послуги постачальника універсальних послуг на 
2021 рік тощо 11.11.2020 0 10-00

132
10.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10704/08-40 Лист13
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання в оренду земельної ділянки

133
28.10.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10705/08-40 Лист14
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання в оренду земельної ділянки

134
28.10.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10706/08-40 Лист15
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання в оренду земельної ділянки

135
28.10.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10707/08-40 Лист16
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання в оренду земельної ділянки

136
28.10.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10708/08-40 Лист17
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання в оренду земельної ділянки

137
28.10.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10709/08-40 Лист18
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання в оренду земельної ділянки

138
28.10.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10795/08-40 Лист13/11-20
ТОВ ВКП "АЗОВЕНЕРГОМАШ"
Про надання земельної ділянки в оренду

139
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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10796/08-40 Лист14/11-20
ТОВ ВКП "АЗОВЕНЕРГОМАШ"
Про надання земельної ділянки в оренду

140
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10820/08-40 Лист11/1
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІАСАН"
Про включення земельної ділянки водного фонду 
до переліку об'єктів, право оренди на які підлягає 
продажу на земельних торгах

141
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10749/08-43 Лист1424/0900
DTEK, ЗАПОРІЗЬКА ТЕС
Про нагородження Сови В.Ф. та інших

142
11.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10777/08-40 Лист588
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про залишення без розгляду листа від 23.09.2020 
№ 519

143
11.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10826/08-37 Лист187-20
ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ УПЦ
Про відмову щодо реєстрації змін в ЄДР

144
10.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

10728/08-20 Лист243
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про фінансову підтримку підприємства

145
11.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10745/08-26 Лист6778/20/08
КП "ВОДОКАНАЛ" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про заборгованість КП "Облводоканал" ЗОР за 
послуги з централізованого водопостачання

146
11.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10828/08-26 Лист6779/20/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату за умовами договору

147
11.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
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Установи охорони здоров'я

10672/08-33 Лист06/3029
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про надання інформації щодо передачі будівель до 
місцевих органів самоврядування

148
05.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10712/08-20 Лист665
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про фінансування КУ "Обласний центр 
медико-соціальної експертизи" ЗОР

149
09.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10727/08-20 Лист974
КУ "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ"
Про виділення коштів на виконання програми 
масового скринінгу новонароджених

150
11.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10744/08-33 Лист2013
КНП "ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА 
БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"
Про скасування адміністративного позову ГУ 
ДСНС в Зап. обл. щодо порушень лікарнею вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки

151
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

10746/08-21 Лист35-117/2950
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про призначення уповноваженої особи для участі у 
роботі комісії зі списання зруйнованої частини 
учбово-лабораторного корпусу

152
06.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України
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10617/08-16 Лист
Про проведення селекторної наради під 
головуванням К.Тимошенка 09.11.2020 щодо 
збільшення ліжкового фонду

153
06.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ паперовий паперова

10697/08-16 Лист41-01/122
(К. Тимошенко) Про надання протокольного 
рішення щодо забезпечення сталої роботи закладів 
охорони здоров'я під час поширенння коронавірусу

154
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10785/08-16 Лист09-07/22
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради під 
головування К.Тимошенка 16.11.2020 о 13-00

155
13.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10786/08-16 Лист09-07/23
(С. Трусов) Про інформування щодо надзвичайних 
ситуацій у день повторного голосування 
(15.11.2020)

156
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Президент України

10767/08-02 Указ495/2020
Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, 
зниклих безвісти за особливих обставин, жертв 
насильницьких зникнень, членів їх сімей

157
11.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

10677/08-43 Лист01.1-16/0568
Про присвоєння почесного звання Биковській О.М.

158
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

10784/08-20 Лист01-24/0920
Про виділення коштів з районного бюджету

159
12.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

10752/08-42 Лист01-01-36/496
Про надання матеріальної допомоги Гурі В.В,

160
05.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Приморська райдержадміністрація

10679/08-20 Лист01-20/0616
Про виділення коштів для лікування хворих 
COVID-19

161
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

10702/08-42 Лист01-11/0410
Про погодження виплати надбавки за інтенсивність 
праці Попюку В.М.

162
05.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

10643/08-42 Лист01-46/0494
Про встановлення надбавки за вислугу років 
Пилипчуку А.О.

163
06.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10754/08-42 Лист01-46/0507
Про погодження звільнення Селищева Р.Г.

164
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

10700/08-20 Доповідна запискаб/н
Про проведення планового внутрішнього аудиту 
ефективності в Департаменті соціального захисту 
облдержадміністрації

165
11.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

10666/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення додаткових бюджетних асигнувань 
для здійснення оплати судового збору

166
10.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

10825/08-20 Лист187/09
Про виділення коштів з обласного екофонду у 2021 
році

167
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

10641/08-20 Лист01-13/430
Про повернення помилково перерахованих коштів

168
09.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

10732/08-22 Доповідна запискаб/н
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

169
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

10616/08-20 Лист05-15/1975
Про розрахунок потреби у видатках на 2021 рік

170
09.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10768/08-20 Лист12-10/1998
Про граничні обсяги видатків обласного бюджету 
на 2021-2023 роки

171
12.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

10621/08-20 Лист06.2-09-07/8768
Про стан використання субвенцій

172
06.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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10674/08-20 Лист4677/9/08-01-12-
Про надання інформації щодо звітів : "Про суми 
фактичних надходжень податків зборів, платежів 
до бюджетів" ...

173
10.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ 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

10628/08-29 Лист5301-4243/5307
Про необхідність створення центрів безпеки 
громадян

174
09.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10701/08-29 Лист5301-4131/5313
Про ліквідацію Державної пожежно-рятувальної 
частини № 28 з охорони об'єктів ТОВ "ЗТМК"

175
03.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

10815/08-40 Лист13-8-0.43-2309/9
Про надання інформації щодо земельних ділянок на 
території Мелітопольського р-ну

176
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

10750/08-49 Лист580/2634/20
Про заперечення на відповідь на відзив, що 
надійшла від ТОВ "Агрохімпродукт"

177
10.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

10691/08-46 Лист8784/73/2020
ОРІХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо незаконного 
заволодіння державники коштами невстановленими 
особами

178
17.07.2020від

№
від 11.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10692/08-46 Лист2464/80/СВ-202
ВАСИЛІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо кримінального 
провадження за заявою Носаль О.С.

179
21.10.2020від

№
від 11.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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10756/08-46 Лист11140/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо укладання договору 
на закупівлю робіт з ТОВ "БУДМОНТАЖСНАБ"

180
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10814/08-46 Лист1344/01/08-2020
Про скликання засідання регіональної комісії з 
питань ТЕБ та НС

181
06.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

10710/08-39 Лист01-08/1462
Про встановлення лімітів на спеціальне 
використання лісових ресурсів при заготівлі 
другорядних лісових матеріалів на 2020 рік

182
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10757/08-20 Лист01-08/1473
Про виділення коштів на 2021рік відповідно до 
Програми розвитку лісового фонду Запорізької 
області

183
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10758/08-20 Лист01-08/1472
Про виділення коштів на створення захисних 
лісових насаджень у 2021 році

184
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

10818/08-49 Лист328/19/20/22-ц/8
Про виклик до суду на 23.12.2020

185
11.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

10654/08-48 Лист21
Про використання коштів відповідно до обласної 
цільової програми "Призовна дільниця 2020-2024"

186
06.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10811/08-43 Лист02-38/43061/20
Про нагородження Вороніної В.Л. (та інші)

187
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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Інші територіальні обласні органи

10737/08-40 Лист4/1-7710/Кр-20
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки за адресою: м. 
Запоріжжя, вул. Північне шосе, 9

188
09.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10829/08-49 Лист26715
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про відкриття виконавчого провадження щодо 
ПАТ "Компанія Райз"

189
09.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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

10730/08-46 Лист08-67/5492
Про стан державної реєстрації 
нормативно-правових актів у Запорізькій області за 
9 місяців 2020 року

190
06.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

10698/08-46 Лист36-9529вих-20
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо передачі культової 
будівлі Собору релігійній громаді УПЦ при Храмі 
на ім'я Святого Благовірного князя Олександра 
Невського

191
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10736/08-46 Лист36-9582вих-20
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо дебіторської 
заборгованості ТОВ "Укрбудремонттехнологія"

192
11.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10769/08-46 Лист31/3-7633ВИХ-2
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про повернення земельної ділянки ТОВ 
"Барт-Будсервіс"

193
13.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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10773/08-46 Лист32/2-6443вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ботанічного 
заказника місцевого значення "Водянські і 
Іванівські кучугури"

194
13.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10635/08-46 Лист15/3-72вих-20
Про надання інформації щодо реалізації програми 
"Питна вода Запорізької області " на 2012-2020 
роки

195
29.10.2020від

№
від 09.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10791/08-46 Лист15/2-169вих-20
Про надання інформації стосовно ремонту корпусу 
№ 1 Запорізького національного університету

196
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

10619/08-22 Лист02/1-32-04499
Про надання кандидатур до складу робочої групи з 
перевірки Запорізького державного підприємства 
"Кремнійполімер"

197
06.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

10642/08-37 Лист2301.4-9595/23.1
Про встановлення квоти імміграції на 2021 рік

198
05.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10673/08-48 Лист2339-2294/2339.
Про надання інформації щодо підтвердження 
законності виданого посвідчення учасника 
Чорнобильській АЕС

199
07.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Управління державної служби якості освіти у Запорізькій 
області

10770/08-32 Лист02-23/459
Про відновлення освітнього процесу в закладах 
середньої освіти Запорізької області

200
12.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова
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10771/08-32 Лист03-23/460
Про вивчення стану ведення обліку дітей у 
Запорізькій області

201
13.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10629/08-45 Лист21-28-4300
Про забезпечення роботи органів ведення 
Державного реєстру виборців 07-08.11.2020

202
06.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10630/08-08 Постанова450
Про невідкладні заходи щодо створення належних 
умов для безпечної організації та проведення 
повторного голосування з місцевих виборів 25 
жовтня 2020 року та окремі питання реалізації 
протиепідемічних заходів під час його організації 
підготовки та проведення

203
06.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна регуляторна служба України

10799/08-21 ЛистВИХ №7371/0/
Про виконання розпорядження КМУ №152-р від 
19.03.2004 щодо здійснення державної 
регуляторної політики органами виконавчої влади

204
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10800/08-21 ЛистВИХ №7372/0/
Про планування діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2021 рік

205
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10794/08-29 Лист16-16663/161-2
Про погодження проєкту Плану роботи Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС на 2021 рік

206
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій
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10646/08-29 Лист16-16360/163-2
Про проведення комплексної перевірки систем 
оповіщення

207
09.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

10688/08-22 Лист3567/1/7.1-6
Про надання інформації стосовно обсягів та 
напрямків використання коштів субвенції на 
поточний дрібний ремонт та експлуатаційне 
утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення

208
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10764/08-22 Лист6765/1/5.1-6-158
Про внесення змін до Переліку об'єктів будівництва

209
12.11.2020від

№
від 13.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

10647/08-22 Лист64-02/16/5-20
Про проведення онлайн-семінару "Підвищення 
енергоефективності в об'єднаних територіальних 
громадах" 4 грудня 2020 року

210
09.11.2020від

№
від 09.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10659/08-22 Лист65-02/18/5-20
Про надання інформації для розрахунку частки 
сумарної потужності котелень на альтернативних 
видах палива

211
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10717/08-22 Лист66-02/17/5-20
Про проведення Всеукраїнського онлайн-форуму 
"Енергонезалежні регіони України: як замістити 
газ, знайти інвестиції та стимулювати бізнес" 
24.11.2020

212
11.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

10809/08-39 Лист90
ГРОМАДСЬКА РАДА
Про проєкт Державної стратегії управління лісами 
до 2035 року

213
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг
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10669/08-22 Лист11873/17.2/7-20
Про засідання стосовно схвалення проєктів 
постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів на 
послуги постачальника універсальних послуг на 
2021 рік тощо 11.11.2020 0 10-00

214
09.11.2020від

№
від 10.11.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10787/08-26 Лист12084/19/7-20
Про участь у відкритому слуханні щодо тарифів на 
водопостачання КП "Облводоканал" ЗОР 
18.11.2020

215
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10792/08-22 Лист12038/17.1.1/7-2
Про участь у відкритому слуханні щодо Плану 
розвитку ПАТ "Запоріжжяобенерго" 18.11.2020

216
12.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

10719/08-47 Лист10719/08-47
Про правовий статус антикорупційного 
уповноваженого в юридичних особах та 
особливості його звільнення

217
10.11.2020від

№
від 11.11.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

10802/08-47 Лист22-03/61372/20
Про підготовку антикорупційної програми на 
новий період

218
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

10734/08-29 Лист2864/32-04/2-20
Про надання інформації щодо поширення 
коронавірусу

219
11.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Фонд державного майна України

10735/08-21 Лист10-47-23060
Про надання інформації щодо ДП "Світанок"

220
12.11.2020від

№
від 12.11.2020
№ 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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