
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 16.11.20 по 20.11.20

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

10874/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО (Департамент капітального 
будівництва)
Про скасування довідки про зміни до кошторису на 
2020 рік по Департаменту капітального 
будівництва ЗОДА

1
17.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10883/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО (Департамент економіки)
Про перерозподіл субвенції з державного бюджету

2
17.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10953/08-33 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент охорони здоров'я)
Про забезпечення ліжкового фонду ЗОЗ киснем...

3
19.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10980/08-20 Доповідна запискаб/н
А. БУЙНИЙ (Департамент екології)
Про рішення Запорізького окружного 
адміністративного суду від 06.11.2020 по справі № 
280/4298/20 щодо стягнення з Департаменту 
екології та природних ресурсів ЗОДА на користь 
Галутви Р.О. вихідну допомогу при звільненні

4
20.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10888/08-01 Постанова972-ІХ
Про урочисте засідання Верховної Ради України з 
нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення 
незалежності України

5
04.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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10889/08-01 Постанова971-ІХ
Про урочисте засідання Верховної Ради України з 
нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України

6
04.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10890/08-01 Постанова937-ІХ
Про заходи протидії поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем 
життєдіяльності країни від негативних наслідків 
пандемії та нових біологічних загроз

7
20.10.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10891/08-01 Постанова973-ІХ
Про відзначення 300-річчя з дня народження 
Григорія Сковороди

8
04.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10892/08-01 Постанова980-ІХ
Про висновки та пропозиції до проекту Закону 
України про Державний бюджет України на 2021 
рік

9
05.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10853/08-09 Депутатське звернення04-23/12-2020/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про звернення гр. Волконського І.В. щодо 
вирішення питання транспортної інфраструктури у 
смт Кушугум

10
10.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Народні депутати України

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

11
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

12
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10901/08-09 Депутатське звернення7д9/15-2020/213
НДУ КОРНІЄНКО О.С.
Про надання переліку об'єктів комунальної та 
спільної власності районних рад

13
17.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

10881/08-15 Лист9466.2/20/28.3
Про виконання рекомендацій, наданих 
Уповноваженим у щорічній доповіді

14
03.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10902/08-15 Лист9956.2/20/28.4
Про виконання рекомендацій, наданих у Щорічній 
доповіді

15
13.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10903/08-15 Лист9958.2/20/28.4
Про надання інформації щодо реалізації державної 
політики у сфері протидії торгівлі людьми

16
13.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

10844/08-47 Лист46/01/4263
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ 
СПРАВ
Про запрошення до участі в V Міжнародній 
науково-практичній конференції з питань 
антикорупційної політики 09-10.12.2020

17
11.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Військові частини

10959/08-43 Лист6382
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Кисельова С.В. (та інші)

18
19.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

10937/08-28 Лист1919/20-6
ГО "ЛА СТРАДА - УКРАЇНА"
Про проведення круглого столу з питань протидії 
торгівлі людьми 26.11.2020

19
17.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Заявник
3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10925/08-40 Листб/н
ПП ДУДКА В.І.
Про дозвіл на розроблення проєкту землеустрою

20
18.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10926/08-40 Листб/н
ПП ДУДКА В.І.
Про дозвіл на розроблення проєкту землеустрою

21
18.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

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

22
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

23
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"

24
10.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10843/08-22 Лист121-01/П
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про проведення Міжнародного промислового 
форуму-2020 24-27.11.2020

25
19.10.2020від

№
від 17.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10848/08-41 Лист16-11/20
ТОВ "НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "БРАУН ІНДАСТРІАЛ 
ТЕХНОЛОДЖІ"
Про впровадження сучасної технології поводження 
з відходами

26
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10876/08-40 Лист8
ТОВ "ЗОФІЯ ІІІ"
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою

27
17.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

4



№
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

10878/08-40 Лист15
ТОВ "АЗОВІНВЕСТПРОМ"
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою

28
17.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10879/08-40 Лист16
ТОВ "АЗОВІНВЕСТПРОМ"
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою

29
17.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10908/08-41 ЛистО/2330/2020111
МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ 
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічей з керівниками 
інтернатних установ

30
17.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10909/08-35 ЛистUKR/PRO/2020/
ПРЕДСТАВНИЦТВО ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про проведення конференції з питань гендерного 
бюджетування 24.11.2020

31
16.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10912/08-49 Адвокатський запит124/з
АДВОКАТ ШЕВЧЕНКО Н.Ю.
Про надання інформації щодо майна ВАТ 
"Запорізький територіальний паливний концерн"

32
16.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10935/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ПОГОСЯН М.А.
Про надання інформації щодо спірної земельної 
ділянки за позовом Аветісяна А.М.

33
17.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10949/08-49 Адвокатський запит16/11-1
АДВОКАТ ВЕРТЕЛЕЦЬКА Т.В.
Про надання інформації щодо перевізника за 
маршрутом Запоріжжя - Придніпровське

34
16.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10964/08-40 Лист16/11-1
ТОВ "ЮГМАШСЕРВІС"
Про надання в оренду земельної ділянки

35
16.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

5



№
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

10971/08-39 Лист01/6-281
НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА 
"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ 
МОРЯ"
Про надання висновків щодо порядку видачі 
дозволів на добування (збирання) тварин і рослин

36
19.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10975/08-22 Лист19-7/11
ПРОЄКТ "СПРИЯННЯ ТРАНСПОРТНОМУ 
РОЗВИТКУ РІЧКИ ДНІПРО"
Про проведення вебінару з питань розвитку 
внутрішнього водного транспорту 26.11.2020

37
19.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10997/08-49 Лист11345/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження по справі Мохнатко С.О.

38
30.10.2020від

№
від 20.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Суди

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

39
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"

40
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

41
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

42
09.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ 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

10907/08-49 Лист280/2138/20
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про надання копії положення про Департамент 
агропромислового розвитку ЗОДА

43
09.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10998/08-49 Лист280/6185/20
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1" на 16.12.2020

44
16.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10999/08-49 Ухвала910/1674/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Агротіс"

45
13.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

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

46
12.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

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

47
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

48
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

49
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

7



№
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

10835/08-06 Доручення20855/11/1-20
(Д. Шмигаль) Про стан безпеки водних ресурсів 
держави та забезпечення населення якісною 
питною водою в населених пунктах України

50
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10836/08-06 Доручення44791/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про необхідність внесення змін до 
нормативно-правових актів щодо обмеження або 
закриття руху на автодорогах

51
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10840/08-17 Доручення38289/0/2-20
(В. Федорчук) Про надання інформації на 
звернення НДУ Копитіна І.В. щодо стану 
виконання мобілізаційних договорів

52
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10842/08-03 Постанова1109
Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури

53
09.10.2020від

№
від 17.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10852/08-06 Доручення46971/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів у сфері 
приватизації об'єктів державної власності

54
17.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10882/08-17 Лист38369/0/2-20
(О. Ярема) Про зняття з контролю документів

55
17.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10893/08-06 Доручення45995/1/1-20
(О. Стефанішина) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про моніторинг стану виконання Постанови ВРУ 
"Про стан соціального захисту дітей та невідкладні 
заходи, спрямовані на захист прав дитини в 
Україні" № 483-IX

56
17.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
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

10894/08-06 Доручення46271/1/1-20
(Д. Шмигаль) ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"
Про звернення гр. Волконського І.В. щодо 
приведення у належний стан дорожнього покриття 
в смт Кушугум та залізничних платформ 
«Осетрівка» та «1117 км»

57
17.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10895/08-06 Доручення45748/1/1-20
(М. Федоров) 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

58
18.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10897/08-03 Постанова1117
Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на 
оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують 
особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які 
розташовані в гірських районах (районах, в яких 
розташовані населені пункти, віднесені до категорії 
гірських) Закарпатської, Івано-Франківської та 
Львівської областей, на узбережжі Чорного і 
Азовського морів

59
16.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10899/08-17 Лист38398/0/2-20
(В. Федорчук) ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про підтримку працівників галузі охорони здоров'я

60
17.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10900/08-17 Лист38412/0/2-20
(В. Федорчук) Про результати контролю за 
виплатою заробітної плати

61
17.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10917/08-06 Доручення46474/1/1-20
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м.Києва 13.11.2020

62
18.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10957/08-17 Лист38735/0/2-20
(В. Федорчук) Про аналіз основних показників, які 
впливають на надходження єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування

63
19.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10958/08-17 Лист38726/0/2-20
(В. Федорчук) Про зняття встановлених обмежень, 
встановлених для закладів ресторанного 
господарства в умовах карантину

64
19.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

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

65
13.11.2020від

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

Міністерство закордонних справ

10950/08-41 Лист51/16-200-2504
Про надання інформації щодо успішної реалізації 
важливих економічних проєктів

66
18.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ 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

10992/08-39 Лист25/5-21/9987-20
Про забезпечення процедури стратегічної 
екологічної оцінки

67
20.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ 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

68
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

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

69
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

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

70
12.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10973/08-37 Лист14137/12.3
Про розміщення зовнішньої реклами до Дня пам'яті 
жертв голодоморів 28.11.2020

71
19.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10979/08-37 Лист14109/6.11.6
Про укладання охоронних договорів

72
19.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

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

73
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10932/08-34 Лист5086/23
Про приведення у відповідність до термінології

74
18.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11001/08-34 Лист5167/3.1
Про проведення регіональних обговорень змін до 
Постанови КМУ № 1049 в м.Дніпро (24.11.2020)

75
20.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

10845/08-33 Лист26-04/34281/2-2
Про очистку стічних вод від коронавірусної 
інфекції

76
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10896/08-33 Лист28/34491/2-20
Про впровадження медичних висновків про 
народження

77
18.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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10914/08-33 Лист25-04/34584/2-2
Про доведення табеля оснащення для проведення 
верифікації потреби у медичному обладнанні

78
18.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10952/08-33 Лист27/34736/2-20
Про надання офіційних коментарів

79
19.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10996/08-33 Лист26-04/34902/2-2
Про надання інформації щодо холодильного 
обладнання

80
20.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

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

81
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

82
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10837/08-19 Лист7/19.2/18423-20
Про конкурсний відбір програм і проєктів, що 
можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у 
2021 році

83
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10884/08-50 Лист7/4/18463-20
Про скасування селекторної наради 18.11.2020

84
17.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10929/08-26 Лист7/11.3/18526-20
Про ліквідацію наслідків негоди (снігопаду або 
ожеледиці) на території регіону

85
18.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10934/08-27 Лист7/14.2/18547-20
Про отримання інформації щодо органів з 
присвоєння адрес

86
19.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання містобудування та архітектури 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

10956/08-27 Лист7/14.4.1/18578-2
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку проведення моніторингу та 
оцінки ступеня безбар'єрності фізичного оточення і 
послуг для осіб з інвалідністю"

87
19.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

10834/08-23 Лист2832-06/68417-0
Про надання інформацію стосовно діяльності 
робочих груп 

88
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10841/08-23 Лист2841-06/68337-0
Про участь у відео-Zoom-конференції на тему: 
"Розвиток галузі бджільництва – державна 
підтримка галузі бджільництва та підготовка нової 
редакції Закону України "Про бджільництво" 
27.11.2020

89
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10918/08-23 Лист2832-06/68763-0
Про засідання робочої групи з питань 
оподаткування у аграрному секторі 23.11.2020

90
18.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10977/08-23 Лист2812-06/69205-0
Про надання інформації щодо очікуваного 
виробництва основних сільськогосподарських 
культур у 2020 році

91
19.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

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

92
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

93
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

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

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

94
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10838/08-51 Лист1/06-3-5952
Про трансформацію ЦНАП райдержадміністрацій в 
ЦНАП органів місцевого самоврядування 
(проектна мережа) 

95
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10839/08-51 Лист1/06-3-5932
Про необхідність утворення ЦНАП органів 
місцевого самоврядування

96
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10898/08-51 Лист1/04-3-6006
Про моніторинг адміністративних послуг

97
17.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

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

98
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

10849/08-20 Лист04/03-23/02693
Про реалізацію проєкту в рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

99
13.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

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

100
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 РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Пологівська міська рада

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

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

101
12.11.2020від

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

10875/08-54 Лист4857/01-11
Про надання бюджетного запиту на 2021 рік

102
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10905/08-54 Розпорядження46-р
Про скликання тридцять дев'ятої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради сьомого скликання 
19.11.2020 об 11-00

103
18.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10911/08-54 Лист4832/01-27
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РАЙОННИХ ТА 
ОБЛАСНИХ РАД
Про проведення Другого онлайн Міжнародного 
конкурсу-фестивалю "Перлина Fest"

104
17.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10930/08-54 Лист01-26/1104
Про участь у пленарному засіданні позачергової 
сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання 
19.11.2020 об 11-00

105
18.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

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

106
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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№
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

10968/08-09 Депутатське звернення602
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
16.11.2020

107
17.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10969/08-09 Депутатське звернення604
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
19.11.2020

108
19.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

10966/08-40 Лист01-12/5756
Про відновлення меж земельних ділянок

109
07.10.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька АЕС

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

110
11.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

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

111
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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

112
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

113
16.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10871/08-40 Лист45/11-2020
ТОВ "ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ"
Про надання інформації щодо розгляду клопотання

114
12.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
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

10877/08-40 Лист12
ТОВ "АЗОВПРОМЕНЕРГО"
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою

115
17.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10880/08-40 Лист11
ТОВ "АЗОВПРОМЕНЕРГО"
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою

116
17.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10919/08-22 Лист99
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про незастосування протиепідемічних обмежень, 
що забороняють здійснювати регулярні 
автомобільні перевезення

117
06.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10922/08-25 Лист9
ТОВ "ЗАПОРІЖВОДСЕРВІС"
Про довідку щодо реконструкції системи 
водопостачання с.Степанівка Перша Приазовського 
р-ну

118
16.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10923/08-25 Лист10
ТОВ "ЗАПОРІЖВОДСЕРВІС"
Про довідку щодо реконструкції водопроводу 
с.Дружелюбівка Вільнянського р-ну

119
16.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10924/08-25 Лист11
ТОВ "ЗАПОРІЖВОДСЕРВІС"
Про оплату за виконані роботи по об'єктам 
реконструкції

120
16.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10928/08-31 Лист35/20
ТОВ "БЛАГОУСТРІЙ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про заключення договору по закупівлі з ДП 
"Місцеві дороги Запорізької області"

121
18.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10931/08-22 Лист6921
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про запрошення на відкрите обговорення НКРЕКП 
25.11.2020

122
18.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

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

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

123
10.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10886/08-30 Лист329
БО "БФ "КАРІТАС ЗАПОРІЖЖЯ"
Про залучення представників фонду до проведення 
Дня об'єднаних територіальних громад

124
17.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10945/08-20 Лист287
КЗ "ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА" ЗОР
Про погашення кредиторської заборгованості

125
17.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10946/08-20 Лист288
КЗ "ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА" ЗОР
Про погашення кредиторської заборгованості

126
17.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10991/08-20 Лист18.11./-2
КП "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА"
Про надання фінансової допомоги

127
18.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10976/08-43 Лист11/1
ГО "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ ЧОРНОБИЛЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про нагородження Карпачова А.О. та Батасова 
Ю.Г.

128
19.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

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

129
11.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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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

10947/08-20 Лист01-11/961
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на будівництво нового 
корпусу БДПТ

130
18.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

10854/08-43 Лист35-01/3006
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Васильєвої Л.О. (та інші)

131
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10994/08-43 Лист152
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Віхляєва В.В.

132
16.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Кіровоградська ОДА

10978/08-22 Лист01-32/618/0.3
Про підтримку вітчизняного виробника

133
19.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

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

134
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10872/08-16 Лист41-01/124
(К. Тимошенко) Про заходи щодо відзначення Дня 
Гідності та Свободи 21.11.2020

135
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10904/08-16 Лист41-01/125
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
16.11.2020

136
16.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10916/08-16 Лист09-07/24
(С. Трусов) Про чергування в день проведення 
повторного голосування на місцевих виборах 22 
листопада 2020 року

137
18.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

11002/08-16 Лист09-07/25
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради під 
головування К.Тимошенка 23.11.2020 о 13-00

138
20.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

10944/08-42 Лист01-41/0942
Про погодження надбавки Холоші А.І.

139
19.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10943/08-42 Лист01-18/0626
Про погодження надбавки Чудесновій С.І.

140
11.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

10972/08-20 Лист09-15/0589
Про надання переліків об'єктів для фінансування

141
03.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

10954/08-39 Лист01-12/417
Про відновлення фінансування та будівельних 
робіт на очисних спорудах м.Оріхова

142
19.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10955/08-31 Лист01-16/418
Про пом'якшення карантинних обмежень

143
19.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

10851/08-42 Лист01-35/0627
Про погодження призначення Долговської Г.П.

144
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація
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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

10936/08-42 Лист01-12/185
Про встановлення надбавки Ревуту В.Ф.

145
18.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

10951/08-42 Лист01-33/1961
Про надання роз'яснення щодо переведення 
державного службовця

146
18.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10967/08-42 Лист01-46/0518
Про погодження надання відпустки Пилипчуку 
А.О.

147
17.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

10887/08-37 Лист01-48/26371
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про встановлення бетонної скульптури сарматської 
баби

148
09.10.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10941/08-22 Лист01-19/865
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про ремонт дороги О080926 Самойлівка - 
Запорізьке - Новозлатопіль

149
18.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10942/08-22 Лист01-19/863
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про ремонт дороги С081701 Новгород - /Н-08/

150
18.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10965/08-40 Лист02-17/2400
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про передачу земельної ділянки до комунальної 
власності селищної ради

151
17.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту
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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

10915/08-20 Лист04-01/284
Про направлення Моніторингу впровадження 
аудиторських рекомендацій

152
17.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10993/08-42 Лист03-01/289
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Пилюк Н.О.

153
18.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

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

154
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

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

10948/08-29 Лист5301-4460/5307
Про винесення питань на розгляд комісії ТЕБ та 
НС

155
19.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ 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

156
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10939/08-40 Лист1111-ДК/0023/К
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання інформації щодо земельних ділянок, 
розташованих на території Великобілозерської 
сільської ради

157
18.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

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

158
06.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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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

10913/08-49 Ухвала25/21/07
УХВАЛА суду по справі ВАТ "Мелітопольський 
завод "Автокольорлит"

159
11.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10960/08-49 Ухвала908/1727/19
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

160
16.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10961/08-49 Ухвала908/2408/20
УХВАЛА суду по справі ТОВ "БІЗ-2012"

161
11.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10962/08-49 Ухвала908/1724/19
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

162
16.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

10921/08-46 Лист15/3-116вих-20
Про надання інформації щодо діючих програм у 
сфері природно-заповідного фонду

163
17.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10963/08-46 Лист15/1-2017-17
Про вжиття заходів щодо остаточного поновлення 
інтересів держави з питань припинення права 
суборенди земельної ділянки ФГ "ММК"

164
17.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

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

165
11.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

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

166
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11000/08-49 Лист280/6185/20/434
Про копію рішення суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

167
17.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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

168
09.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10906/08-48 Лист32
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 
ПІДТРИМКИ
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 10.03.2020 № 107 "Про 
проведення призову громадян України на строкову 
військову службу у 2020 році..."

169
10.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10927/08-43 Лист101/1989
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про нагородження Єременко Р.В. та Гринь С.М.

170
16.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10988/08-22 Лист8/20/275-20
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про Акт щодо підтвердження факту відсутності 
газифікації природним газом багатоквартирних 
будинків

171
17.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10989/08-22 Лист8/20/280-20
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про Акт щодо підтвердження факту відсутності 
газифікації природним газом багатоквартирних 
будинків

172
17.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10995/08-46 Лист35-97-7115вих-2
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Градоліт"

173
18.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства 
юстиції (м.Дніпро)
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10920/08-46 Лист08-67/5609
Про Довідку за результатами проведених 
щомісячних безвиїзних перевірок

174
12.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

10970/08-46 Лист326513вих20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації стосовно ландшафтного 
заказника місцевого значення "Водянські 
кучугури"

175
19.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

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

176
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10850/08-46 Лист15/2-182вих-20
Про надання інформації щодо будівництва та 
утримання автомобільних доріг

177
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

10855/08-40 Лист19/2661
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

178
12.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10856/08-40 Лист19/2690
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

179
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10857/08-40 Лист19/2691
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

180
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10858/08-40 Лист19/2692
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

181
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10859/08-40 Лист19/2693
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

182
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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10860/08-40 Лист19/2694
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

183
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10861/08-40 Лист19/2695
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

184
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10862/08-40 Лист19/2696
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

185
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10863/08-40 Лист19/2697
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

186
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10864/08-40 Лист19/2698
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

187
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10865/08-40 Лист19/2699
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

188
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10866/08-40 Лист19/2700
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

189
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10867/08-40 Лист19/2701
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

190
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10868/08-40 Лист19/2702
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

191
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10869/08-40 Лист19/2703
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

192
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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(адресат)
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10870/08-40 Лист19/2704
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

193
16.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

10885/08-46 Лист19790/41/32/03-2
Про пропозиції до переліку заходів і завдань 
проєкту обласної програми розвитку дорожнього 
руху та його безпеки на період до 2024 року

194
10.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10910/08-46 Лист20044/41/32/01-2
Про заходи щодо забезпечення збереження 
автомобільних доріг Запорізької області

195
16.11.2020від

№
від 18.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

10982/08-46 Лист59/3/2-1396нт
Про надання інформації стосовно Блажівського П.І.

196
18.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10983/08-46 Лист59/3/2-1398нт
Про надання інформації стосовно Гомзяк Є.О.

197
18.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10984/08-46 Лист59/3/2-1400нт
Про надання інформації стосовно Стьопіна С.О.

198
18.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10985/08-46 Лист59/3/2-1401нт
Про надання інформації стосовно Авраменка В.С.

199
18.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10986/08-46 Лист59/3/2-1402нт
Про надання інформації стосовно Кучерова С.В.

200
18.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10987/08-46 Лист59/3/2-1403нт
Про надання інформації стосовно Солонікова М.В.

201
18.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10981/08-45 Лист21-38-4622
Про надання інвентаризаційних описів

202
18.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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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

203
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

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

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

205
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агенство інфраструктурних проектів України

10933/08-51 Лист1579/11-20
Про надсилання службових документів виключно з 
використанням веб-модулю СЕВ ОВВ

206
17.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

10938/08-39 Лист431/ЗП/21-20
Про погодження плану роботи Сектору у 
Запорізькій області Держводагентства на 2021 рік

207
16.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

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

208
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

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

209
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

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

210
12.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10846/08-22 Лист12114/17/7-20
Про участь у засіданні щодо тарифів на розподіл 
електроенергії 18.11.2020

211
13.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10847/08-22 Лист12066/17.2/7-20
Про участь у відкритому обговоренні тарифів на 
послуги з передачі електроенергії 25.11.2020

212
13.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10873/08-22 Лист12115/17.2/7-20
Про участь у відкритому обговоренні тарифів на 
послуги постачальника універсальних послуг 
25.11.2020

213
13.11.2020від

№
від 17.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10940/08-22 Лист12253/17.1.1/7-2
Про проведення відкритого обговорення Плану 
розвитку системи розподілу ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" 30.11.2020

214
18.11.2020від

№
від 19.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10990/08-22 Лист11904/13.2/7-20
Про проведення роз'яснювальної роботи щодо 
процедури закупівлі на постачання електроенергії

215
09.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

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

216
13.11.2020від

№
від 16.11.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національний банк України

10974/08-40 Лист61-0017/68649
Про добровільну відмову від права постійного 
користування земельними ділянками 

217
19.11.2020від

№
від 20.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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