
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.12.20 по 12.12.20

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

11303/08-42 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Департамент освіти)
Про надання кандидатури для включення до складу 
конкурсної комісії для проведення конкурсу на 
заміщення посади завідувача КДНЗ загального 
розвитку (ясла-садок) № 34 "Оленка" БМР

1
01.12.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11333/08-37 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Департамент культури)
Про внесення змін та доповнень до Програми 
підтримки розвитку культур національних меншин 
у Запорізькій області на 2018-2022 роки

2
02.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11334/08-20 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Департамент культури)
Про фінансування у 2021 році Урочистих заходів 
до Дня Незалежності України та Дня Державного 
Прапору України

3
02.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11401/08-25 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Департамент культури)
Про надання дозволу на проведення ремонту 
перекриття даху будівлі КЗ "Запорізький 
академічний обласний театр юного глядача" ЗОР 
без використання електронної системи ProZorro

4
04.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11514/08-20 Доповідна запискаб/н
ТЕРЯЄВА О.Г. (Департамент охорони здоров'я)
Про перенесення залишків коштів КУ "Запорізький 
обласний ендокринологічний диспансер"

5
09.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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11515/08-20 Доповідна запискаб/н
ТЕРЯЄВА О.Г. (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів

6
09.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11577/08-20 Доповідна запискаб/н
В. КАРДАШ (Департамент капітального 
будівництва)
Про відповідне співфінансування з місцевих 
бюджетів будівництва об'єктів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров'я у сільській 
місцевості

7
10.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

11472/08-31 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Державний архів Запорізької області)
Про надання дозволу Державному архіву 
Запорізької області передбачати попередню оплату 
при укладанні договорів на оплату товарів, робіт і 
послуг за бюджетні кошти...

8
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

11508/08-28 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Відділ фінансового забезпечення) 
Про збільшення видатків на оплату праці КУ 
"Запорізький обласний контактний центр"

9
08.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

11592/08-01 Постанова1042-ІХ
Про внесення змін до деяких постанов Верховної 
Ради України щодо відзначення молодих учених

10
02.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

11593/08-01 Постанова1043-ІХ
Про присудження Премії Верховної Ради України 
молодим ученим за 2019 рік

11
02.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

2
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11594/08-01 Закон України1072-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо соціальної 
підтримки платників податків на період здійснення 
обмежувальних протиепідемічних заходів, 
запроваджених з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2

12
04.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11595/08-01 Закон України1071-ІХ
Про соціальну підтримку застрахованих осіб та 
суб’єктів господарювання на період здійснення 
обмежувальних протиепідемічних заходів, 
запроваджених з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2

13
04.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11596/08-01 Закон України1017-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо лібералізації 
застосування реєстраторів розрахункових операцій 
платниками єдиного податку та скасування 
механізму компенсації покупцям (споживачам) за 
скаргами щодо порушення встановленого порядку 
проведення розрахункових операцій частини суми 
застосованих штрафних санкцій

14
01.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11597/08-01 Закон України950-ІХ
Про внесення зміни до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" щодо територіальної 
юрисдикції місцевих судів на території України до 
прийняття закону щодо зміни системи місцевих 
судів на території України у зв'язку з утворенням 
(ліквідацією) районів

15
03.11.2020від

№
від 11.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11598/08-01 Закон України911-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
протимінну діяльність в Україні"

16
17.09.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

3
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11599/08-01 Закон України990-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
організації діяльності закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти зі специфічними 
умовами навчання

17
05.11.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

11600/08-01 Закон України1073-ІХ
Про внесення змін до статті 28 Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"

18
04.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11601/08-01 Закон України996-ІХ
Про приєднання України до Міжамериканської 
конвенції про взаємну допомогу в кримінальних 
справах та Факультативного протоколу до 
Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу 
в кримінальних справах

19
05.11.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11602/08-01 Закон України943-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо оптимізації мережі та 
функціонування центрів надання адміністративних 
послуг та удосконалення доступу до 
адміністративних послуг, які надаються в 
електронній формі

20
03.11.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11603/08-01 Закон України963-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо уточнення порядку передачі в оренду 
водних об’єктів у комплексі з земельними 
ділянками

21
04.11.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11604/08-01 Закон України985-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
функціонування Державного аграрного реєстру та 
удосконалення державної підтримки виробників 
сільськогосподарської продукції

22
05.11.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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11605/08-01 Закон України978-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, 
один із батьків яких загинув (пропав безвісти), 
помер під час захисту незалежності та суверенітету 
України

23
05.11.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11606/08-01 Закон України989-ІХ
Про внесення зміни до статті 17 Закону України 
"Про військовий обов’язок і військову службу" 
щодо відстрочки від призову на строкову військову 
службу деяких категорій громадян

24
05.11.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11607/08-01 Закон України1009-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
впорядкування окремих питань організації та 
діяльності органів місцевого самоврядування і 
районних державних адміністрацій

25
17.11.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11608/08-09 Депутатський запит11/10-401
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про незадовільну організацію руху автомобільного 
транспорту, що їде в об'їзд через населені пункти 
Веселівського та Михайлівського районів

26
04.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11609/08-09 Депутатський запит11/10-397
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про недопущення закриття медичного закладу 
КНП "Санаторій медичної реабілітації "Глорія" 
ЗОР

27
04.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

11354/08-09 Депутатське звернення04-24/17-2020/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ...
Про надання інформації щодо виконання 
Рекомендацій слухань в Комітеті на тему: 
"Реформування спеціальних закладів освіти 
України та стан впровадження інклюзивної освіти", 
які відбулися 19.02.2020

28
02.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11467/08-09 Лист04-14/11-2020/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про виконання Рішення "Забезпечення 
культурними послугами, фінансування культурних 
інституцій в умовах децентралізації"

29
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Народні депутати України

11279/08-09 Депутатське звернення215д9/15-2020/2
Про надання інформації щодо ліцензування 
закладів дошкільної освіти

30
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

11343/08-09 Депутатське звернення288д9/15-2020/2
НДУ М. НІКІТІНА
Про передачу земельних ділянок Степненської 
сільської ради державної власності у комунальну 
власність

31
02.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11530/08-09 Депутатське звернення1-246
НДУ МЕЛЬНИК П.
Про необхідність встановлення на ділянці траси 
Н-30, що проходить біля с. Покровське 
Токмацького р-ну, освітлення пішохідних 
переходів

32
09.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

11521/08-15 Лист10776.2/9466.2/2
Про надання інформації щодо виконання 
рекомендацій, наданих Уповноваженим у щорічній 
доповіді

33
07.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

11427/08-48 Лист116/3/14524
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0195
Про розміщення соціальної реклами

34
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання
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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

11479/08-28 Лист07-12/20-02
ВГО ІНВАЛІДІВ "ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА 
ІНВАЛІДІВ"
Про участь в онлайн-обговоренні на тему: "Доступ 
до правосуддя..."

35
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

11357/08-41 ЛистUNDP/RPP/2020
ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗБУДОВИ МИРУ
Про проведення оцінки ланцюгів доданої вартості 
цільових секторів економіки

36
26.11.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11424/08-41 Лист2020/805
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ З МІГРАЦІЇ
Про розширення доступу до психіатричної та 
психосоціальної підтримки постраждалим від 
COVID-19

37
03.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11576/08-41 ЛистMES8200001179
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ОСВІТИ LEPL
Про надання інформації щодо освіти Павла 
Дяченка

38
09.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

11446/08-40 Лист21-3
ГР. БІЛОГУБ О.О.
Про продовження дії договору оренди земельної 
ділянки водного фонду

39
03.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

11274/08-31 Лист427
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ В 
УКРАЇНІ"
Про поширення Consultant digest #1

40
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11275/08-37 Лист116538/14
ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо поховання 
Багаджіона К.Г.

41
01.12.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11284/08-49 Листб/н
ТОВ "БІЗ"
Про позов до ДП "Радіоприлад"

42
25.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11294/08-46 Лист15409/44/06
ДРОГОБИЦЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо газети "Нова пора"

43
26.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11306/08-41 Лист288.20
МІЖНАРОДНА НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ФІЛІЯ "АКТЕД"
Про реалізацію проєкту МТД "Підтримка кращої 
стійкості розвитку регіону Азовського моря"

44
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11311/08-20 Лист1-01/12/20
КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ SYNERGY 
DEVELOPMENT CONSULTING
Про проведення онлайн-конференції "Місцевий 
бюджет для громадської безпеки та соціальної 
згуртованості" 08.12.2020

45
01.12.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11324/08-33 Лист011220-07
ТОВ "ПІ ЕР ПАРТНЕРС"
Про зберігання та газифікацію медичного кисню

46
01.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11331/08-41 Листб/н
ПРОГРАМА "U-LEAD З ЄВРОПОЮ"
Про проведення онлайн-конференції "Досягнення 
та виклики у сфері адміністративних послуг 
2020-2021" 08.12.2020

47
01.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

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

11345/08-22 Лист892-46
ПАТ "АВТОКРАЗ"
Про співпрацю

48
02.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11373/08-28 Лист536
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ"
Про подання звітності щодо наявності та розподілу 
гуманітарної допомоги

49
02.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11392/08-40 Лист30079/12
ПрАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки (с. Нестерянка)

50
02.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11403/08-32 Лист419/1-01-55
НДІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМ. 
АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА
Про проведення опитування щодо наслідків 
пандемії COVID-19

51
01.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

11409/08-41 Лист233/20
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення позачергового засідання 
Спостережної ради 16.12.2020

52
03.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11426/08-41 Лист/2020/196-5
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН В УКРАЇНІ
Про презентацію результатів звіту "COVID-19 в 
Україні: Вплив на домогосподарства і бізнеси" 
11.12.2020

53
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11447/08-40 Лист167
ТОВ "ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ ГРУП"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки

54
01.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ 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

11453/08-51 Лист0178
ТОВ "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"
Про надання доступу до платформи Urbio Smart 
City

55
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11516/08-37 Лист567/общ
ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ
Про неправомірні дії фермера на старому 
єврейському кладовищі в м. Гуляйполі

56
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11551/08-41 Лист235/5
ПРОЕКТ "ПРОМІС"
Про участь у IV Міжнародній конференції 
інклюзивного розвитку бізнесу "Підсумки та 
Перспективи" 22-23.12.2020

57
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11579/08-34 Лист12-09/10
БО "БФ "СТАБІЛІЗЕЙШЕН СУППОРТ 
СЕРВІСЕЗ"
Про онлайн-презентацію проєкту "Сила (Єднання 
через спільні дії молоді)" 15.12.2020

58
09.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11580/08-22 Лист18/12.2020
ГО "ІНІЦІАТИВА З ПРОЗОРОСТІ 
ІНФРАСТРУКТУРИ" COST UKRAINE
Про онлайн тренінг на тему: "Забезпечення 
контролю якості дорожніх робіт" 18.12.2020

59
10.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Суди

11283/08-49 Ухвала908/1727/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до ТОВ "Анхель Альянс"

60
26.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11285/08-49 Ухвала910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про позов ТОВ "Запорізький рибокомбінат"

61
29.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11286/08-49 Ухвала908/1724/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до ТОВ "Анхель Альянс"

62
26.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11302/08-49 Ухвала910/10535/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

63
25.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11313/08-49 Ухвала910/8690/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

64
26.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11374/08-49 Указ910/1674/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про позов ТОВ "Агротіс"

65
26.11.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11384/08-49 Лист330/592/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виклик до суду 09.12.2020

66
17.11.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11385/08-49 Лист280/7446/20/450
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання копії ухвали за позовом Кириченка 
В.П.

67
30.11.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11394/08-49 Лист335/9172/16-к(1-
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду 14.12.2020

68
27.11.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11512/08-49 Ухвала908/2408/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов ТОВ "БІЗ-2012"

69
03.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11610/08-49 Ухвала910/10535/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

70
07.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

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

11325/08-33 Лист99-3
БФ "ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ТА 
КОНСУЛЬТАЦІЙ "ЕДВАНС"
Про гуманітарну допомогу апаратів ШВЛ

71
01.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

11464/08-18 Лист3580-20
Про надання інформації про відповідальних осіб за 
роботу зі зверненнями, які надходять на урядову 
"гарячу лінію" 

72
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

11584/08-18 Лист3623-20
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом листопада 2020 року 

73
10.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

11332/08-17 Лист40052/0/2-20
(О. Ярема) Про зняття з контролю завдань, 
визначених листами Президента України

74
01.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11356/08-17 Лист40215/0/2-20
Про участь у навчальному онлайн курсі JICA 
18.01-24.02.2021

75
02.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11364/08-06 Доручення49284/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення заходів 14 грудня 
2020 р. щодо вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

76
02.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11367/08-03 Постанова1176
Про затвердження Порядку проведення огляду 
стану кіберзахисту критичної інформаційної 
інфраструктури, 
державних інформаційних ресурсів та інформації, 
вимога щодо захисту якої встановлена законом

77
11.11.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
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

11368/08-17 Лист40258/0/2-20
(О. Ярема) БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про відмову від об'єднання з Приазовською 
територіальною громадою

78
02.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

11377/08-06 Доручення48413/1/1-20
(М. Федоров) Про моніторинг виплати заробітної 
плати в місцевих державних адміністраціях у 2020 
році

79
03.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11387/08-06 Доручення47893/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про проєкт доручення за 
результатами селекторної наради з головами 
обласних державних адміністрацій, що відбулась 
20 листопада 2020 року

80
03.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11402/08-17 Лист40047/0/2-20
(С. Дехтяренко) КП "ТИТАН"
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою зі змінами цільового призначення 
земельної ділянки лісогосподарського призначення

81
01.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11407/08-17 Лист40478/0/2-20
Про несвоєчасне затвердження проєктів 
фінансових планів суб'єктів господарювання 
державного сектору економіки

82
04.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11429/08-06 Доручення49664/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення онлайн-наради щодо 
реформування системи шкільного харчування 
10.12.2020 об 11-00

83
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

11430/08-06 Доручення49290/1/1-20
(Д. Шмигаь) Про перевірку технічного стану 
електроживлення закладів охорони здоров'я, 
визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19

84
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11431/08-06 Доручення49103/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про посилення контролю за 
дотриманням суб’єктами господарювання 
природоохоронного законодавства

85
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11432/08-17 Лист40502/0/2-20
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З 
ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про участь в круглому столі "Ґендерний аналіз 
наслідків COVID-19 в Україні" 15.12.2020

86
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11437/08-03 Постанова1194
Про затвердження Порядку визначення 
компенсації, що надається суб’єктам ринку 
природного газу, на яких покладаються спеціальні 
обов’язки

87
03.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11438/08-03 Постанова1180
Деякі питання надання при народженні дитини 
одноразової натуральної допомоги “пакунок 
малюка”

88
25.11.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11483/08-06 Доручення48627/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо оптимізації 
мережі та функціонування центрів надання 
адміністративних послуг та удосконалення доступу 
до адміністративних послуг, які надаються в 
електронній формі

89
07.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11492/08-06 Доручення49518/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до деяких законів  
України щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування і районних державних 
адміністрацій

90
08.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

11493/08-03 Розпорядження1526-р
Про утворення Організаційного комітету з 
підготовки та відзначення 30-ї річниці 
незалежності України

91
02.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11494/08-17 Лист40835/0/2-20
(В. Поліщук) Про проведення всеукраїнської акції з 
благоустрою "За чисте довкілля"

92
08.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11503/08-03 Постанова1198
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 4 грудня 2019 р. № 1070 і від 22 липня 
2020 р. № 641

93
02.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11527/08-06 Доручення49794/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ГОРВАТ Р.І.
Про надання інформації щодо видатків для 
забезпечення грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для деяких категорій 
осіб, які брали участь у бойових діях на території 
інших держав

94
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

11528/08-17 Лист40947/0/2-20
(В. Поліщук) ВІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ
Про незаконне вимагання коштів від жителів м. 
Вільнянська за використання водних ресурсів

95
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11531/08-17 Лист40990/0/2-20
(О. Стефанішина) Про розгляд та погодження 
проєкту розпорядження КМУ "Про затвердження 
Плану заходів з реалізації зобов'язань Уряду 
України, взятих в рамках міжнародної ініціативи 
"Партнерство Біарріц" з утвердження гендерної 
рівності"

96
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11533/08-06 Доручення49229/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про системи управління культурою 
та туризмом на регіональному і місцевому рівнях

97
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

15



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11547/08-03 Постанова1202
Про внесення змін у додаток 4 до Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проектів у рамках 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України

98
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11553/08-17 Лист41082/0/2-20
Про участь у навчальному курсі JICA 
01.02-19.02.2021

99
09.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11555/08-06 Доручення50044/1/1-20
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ 
І СПОРТУ
Про надання пропозицій до проєкту Закону 
України про стимулювання та розвиток сільського 
спорту

100
09.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11556/08-17 Лист41079/0/2-20
(В. Федорчук) Про аналітичну записку 
"Інструменти підвищення економічної 
спроможності сільських територій України"

101
09.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11557/08-17 Лист41080/0/2-20
(В. Федорчук) Про аналітичну записку "Щодо 
першочергових завдань забезпечення сталого 
місцевого розвитку в поствиборчий період"

102
09.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11561/08-17 Лист41100/0/2-20
Про проведення семінару щодо імплементації до 
регіональної стратегії Стратегічної цілі ДСРР 
2021-2027 - "Згуртована країна" 15.12.2020

103
10.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова
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11571/08-17 Лист41125/0/2-20
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ 
ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
(К. Левченко) Про прискорення опрацювання 
проєкту розпорядження КМУ "Про затвердження 
Плану заходів з реалізації зобов'язань Уряду 
України, взятих в рамках міжнародної ініціативи 
"Партнерство Біарріц" з утвердження гендерної 
рівності"

104
10.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11583/08-17 Лист41281/0/2-20
(В. Федорчук) 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"

105
10.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

11408/08-19 Лист4315-07/71970-0
Про інформування щодо заходів до мінімізації дій 
РФ з дестабілізації ситуації в економіці України

106
04.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики

11352/08-20 Лист26/1.1-18.5-2449
Про Наказ Міненерго від 01.12.2020 №772 "Про 
внесення змін до наказу Міністерства енергетики 
України від 30.09.2020 №625"

107
02.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

11552/08-28 Лист22/8.1-4522-20
Про надання інформації щодо підтримки 
внутрішньо переміщених осіб

108
09.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

11278/08-39 Лист25/6-23/10573-2
Про надання інформації щодо об’єктів, які 
становлять загрозу для довкілля

109
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
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

11327/08-39 Лист25/7-11/10712-2
Про погодження проєкту наказу «Про 
затвердження Плану дій щодо збереження 
осетрових риб (родина Acipenseridae) в Україні на 
2021-2030 роки»

110
01.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11415/08-39 Лист25/2-22/10795-2
Про погодження проєкту щодо встановлення ліміту 
використання лісових ресурсів під час заготівлі 
другорядних лісових матеріалів (деревна зелень) на 
2020 рік

111
02.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11436/08-39 Лист25/1-13/10953-2
Про розгляд проєкту наказу "Про затвердження 
Плану дій з дослідження та охорони морських 
ссавців (ряд Cetacea та Pinnipedia) Чорного і 
Азовського морів в Україні"

112
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11526/08-39 Лист25/6-23/11242-2
Про проведення консультацій з експертами проєкту 
«Посилення спроможності регіональних та 
місцевих органів влади для впровадження та 
застосування законодавства ЄС у сферах захисту 
навколишнього середовища, протидії кліматичним 
змінам та розвитку інфраструктурних проеєктів»

113
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11614/08-39 Лист25/7-11/11456-2
Про облік територій та об’єктів ПЗФ станом на 
01.01.2021 

114
11.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

11305/08-33 Лист16260/37/10-20
Про виконання доручення Прем’єр-міністра 
України від 20.11.2020 № 47663/0/1-20 щодо 
доставки кисневих балонів до лікарень

115
27.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11440/08-22 Лист4122/47/14-20
Про проведення онлайн-семінару щодо перевезень 
пасажирів залізницею і автомобільними шляхами 
08.12.2020 о 9-00

116
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики
18



№
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

11353/08-37 Лист14708/12.3
Про розміщення соціальної реклами 04-14.12.2020

117
02.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11378/08-37 Лист14752/6.11.7
Про надання інформації щодо об'єктів мистецтва ІІ 
половини  ХХ століття

118
03.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11484/08-37 Лист14969/9.4
Про структурні підрозділи

119
07.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11525/08-37 Лист15036/9.4
Про збір адміністративної звітності 

120
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

11309/08-34 Лист5479/7.2
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2021- 2022 
роки щодо реалізації першого етапу Стратегії 
розвитку фізичної культури і спорту на період до 
2028 року"

121
01.12.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11376/08-54 Лист5561/12
Про надання інформації щодо кількості площинних 
спортивних споруд, на яких забезпечено 
будівництво (в тому числі нове будівництво, 
реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) у 
ІІ та ІІІ кварталах 2020 року

122
03.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11390/08-34 Лист5586/3.3
Про проведення національного конкурсу 
«Молодіжна столиця України»

123
03.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11590/08-34 Лист5911/5.4
Про фінансову підтримку обласних та місцевих 
осередків фізкультурно-спортивних товариств 
"Колос", "Україна", "Спартак"

124
10.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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11619/08-35 Лист5953/3.1
Про надання інформації щодо стану виконання 
плану заходів з реалізації Концепції підтримки та 
сприяння розвитку
дитячого громадського руху в Україні

125
11.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

11471/08-32 Лист1/9-675
Про проведення онлайн-наради щодо 
реформування системи шкільного харчування 
10.12.2020 об 11-00

126
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

11474/08-32 Лист1/9-670
Про забезпечення безперешкодного доступу осіб з 
особливими освітніми потребами та інших 
маломобільних груп населення до приміщень 
закладів освіти

127
03.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11277/08-33 Лист26-02/36132/2-2
Про погодження проєкту Закону України «Про 
затвердження Загальнодержавної цільової 
програми розбудови мережі вірусологічних 
лабораторій»

128
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11280/08-33 Лист26-04/36135/2-2
Про визначення осіб, залучених до реагування на 
епідемію коронавірусу, для відкриття їм доступу до 
платформи PHRM

129
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11321/08-33 Лист26-02/36231/2-2
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження Плану заходів з адаптації 
населення до змін клімату на 2021 - 2023 роки"

130
01.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11322/08-33 Лист24-04/36241/2-2
Про відпуск розброньованих матеріальних 
цінностей медичного призначення мобілізаційного 
резерву

131
01.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11330/08-33 Лист28/36344/2-20
Про забезпечення роботи національного 
контакт-центру з протидії поширенню COVID-19

132
30.11.2020від

№
від 02.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11434/08-33 Лист03.4-10/36869/2-
Про затвердження плану заходів щодо посилення 
підтримки людей з інвалідністю в період пандемії, 
мінімізації її наслідків для найменш захищених 
категорій громадян).

133
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11520/08-33 Лист10-13/37292/2-2
Про надання інформації щодо використання коштів 
субвенції з державного бюджету для боротьби з 
коронавірусною хворобою (КПКВК 2311540)

134
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

11273/08-50 Лист7/4/19141-20
Про скасування проведення селекторної наради 
02.12.2020

135
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11326/08-27 Лист7/14.2/19199-20
Про надання інформації за показниками 
ефективності діяльності голів обласних державних 
адміністрацій відповідно до постанови КМУ від 18 
листопада 2020 р. № 1169

136
01.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11362/08-20 Лист7/19/19276-20
Про надання інформації про перерозподіл та 
економію коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

137
02.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11375/08-33 Лист7/8.1/19305-20
Про інформування населення щодо посилення 
протиепідемічних заходів

138
03.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11395/08-30 Лист7/34.2/19364-20
Про участь у V Форумі місцевого самоврядування 
"Ефективне місцеве самоврядування як запорука 
демократичної та правової держави" 09-10.12.2020

139
04.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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11411/08-33 Лист7/19.2/19401-20
Про надання переліку приймальних відділень 
опорних закладів охорони здоров'я в госпітальних 
округах, які готові для приймання обладнання від 
МОЗ

140
04.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11423/08-26 Лист7/11.3/19403-20
Про надання звітної інформації у сфері 
житлово-комунального господарства

141
04.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11433/08-30 Лист7/34.1/19439-20
Про погодження проєкту постанови КМУ щодо 
реорганізації та утворення РДА

142
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

11435/08-30 Лист7/34.1/19440-20
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
щодо реорганізації та утворення РДА

143
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

11506/08-25 Лист7/4/19548-20
Про проведення селекторної наради, яка 
відбудеться 09.12.2020 о 17-00 під головуванням 
Міністра розвитку громад та територій України

144
08.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11519/08-30 Лист7/34.3/19570-20
Про онлайн-нараду стосовно реалізації положень 
Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо впорядкування 
окремих питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування та районних державних 
адміністрацій» 11.12.2020

145
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

11554/08-19 Лист7/36.1/19610-20
Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про засади 
державної регіональної політики"

146
09.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11558/08-42 Лист7/34/19638-20
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до додатків 1 та 2 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 
606"

147
09.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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11570/08-42 Лист7/13.1/19664-20
Про проведення узгоджувальної наради щодо 
проєктів актів КМУ з питань утворення та 
реорганізації РДА 11.12.2020 о 09-30

148
10.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11572/08-26 Лист7/10.2/19464-20
Про дотримання Галузевої угоди підприємствами 
житлово-комунального господарства

149
07.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11585/08-41 Лист7/12/19678-20
Про надання інформації до запланованого візиту 
української делегації на чолі з Міністром розвитку 
громад та територій України Чернишовим О.М. до 
Республіки Австрія (лютий-березень 2021 року)

150
10.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

11361/08-19 Лист3902-05/71588-0
Про надання інформації за показником 
ефективності  діяльності голів обласних державних 
адміністрацій відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 18 листопада 2020 р. № 1169 
щодо розширення мережі індустріальних парків

151
02.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11486/08-48 Лист2714-11/72480-0
Про надання щорічної доповіді про стан 
мобілізаційної готовності за 2020 рік

152
07.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ паперовий паперова

11586/08-28 Лист4705-06/73427-0
Про надання інформації щодо виконання 
Генеральної угоди

153
10.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11589/08-23 Лист2841-06/73396-0
Про проведення онлайн-семінарів з питань 
взаємодії пасічників, аграріїв та органів місцевої 
влади 

154
10.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики
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11328/08-28 Лист16810/0/2-20/51
Про зняття з контролю виконання або оновлення 
завдань, визначених у протокольних рішеннях 
Кабінету Міністрів України, дорученнях, листах 
керівництва Кабінету Міністрів України, 
Секретаріату Кабінету Міністрів, протоколах нарад 
тощо

155
01.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11355/08-36 Лист16616/0/2-20/57
Про забезпечення безперервності реалізації на 
місцевому рівні державної політики з питань 
охорони дитинства

156
26.11.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11363/08-28 Лист16841/0/2-20/57
Про погодження проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України „Деякі питання надання послуг 
особам, які постраждали від торгівлі людьми”.

157
02.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11365/08-35 Лист16849/0/2-20/49
Про участь в онлайн-тренінгу на тему "Практичне 
впровадження ґендерної рівності на обласному та 
місцевих рівнях" 08-09.12.2020

158
02.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11461/08-28 Лист16992/0/2-20/29
Про проведення тренінгів щодо толерантного 
ставлення посадових осіб державної влади до 
ветеранів війни

159
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11465/08-28 Лист17028/0/2-20/58
Про стан виконання Плану заходів з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю, до першої доповіді України про 
виконання Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю на період  до 2020 року, 
затвердженого розпорядженням КМУ від 
28.12.2016 № 1073

160
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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11466/08-28 Лист11300/0/290/20/5
Про виконання наказу Мінсоцполітики № 794

161
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11482/08-28 Лист17074/0/2-20/57
Про організацію надання соціальних послуг у 
сформованих територіальних громадах у 
перехідний період

162
08.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11505/08-28 Лист11349/0/290-20/5
Про забезпечення виконання наказу 
Мінсоцполітики від 30.09.2020 № 672

163
08.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11507/08-28 Лист11360/0/290-20/5
Про надання реабілітаційних послуг дітям з 
синдромом Дауну

164
08.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11560/08-28 Лист17214/0/2-20/57
Про результати моніторингу діяльності 
територіальних громад у сфері соціального захисту 
населення

165
09.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

11369/08-28 Лист10364/02/09.1-20
Про залишок бланків посвідчень

166
02.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11460/08-28 Лист10475/03/10.2-20
Про надання статистичних даних стосовно рівня 
захворюваності на COVID-19 серед ветеранів 
протягом 2020 року

167
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11548/08-20 Лист10611/07/09.2-20
Про вжиття заходів щодо розподілу коштів 
субвенції

168
09.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів
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11495/08-20 Лист33010-07-5/3769
Про звітування щодо стану внутрішнього контролю

169
07.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

11271/08-51 Лист1/06-3-6362
Про підключення ЦНАП для надання комплексної 
послуги "е-Малятко"

170
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11319/08-51 Лист1/06-3-6388
Про участь в онлайн зустрічі 02.12.2020 о 15-00

171
01.12.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11485/08-51 Лист1/06-3-6537
Про підключення до Інформаційної системи 
"Вулик"

172
07.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11518/08-51 Лист1/06-4-6521
Про фінансування підключення закладів загальної 
середньої освіти до швидкісного інтернету

173
07.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство юстиції

11413/08-38 Лист03/628
ДП "ЦЕНТР ОЦІНКИ ТА ІНФОРМАЦІЇ"
Про здійснення передплати офіційного видання 
"Офіційний вісник України" на період 2021 року

174
04.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

11276/08-43 Лист01/03-27/02781
Про нагородження Васильєвої В.А. та Худакова І.Р.

175
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11358/08-20 Лист08/03-33/02810
Про фінансування природоохоронних заходів по 
м.Запоріжжя із коштів обласного екофонду в 2021 
році

176
02.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11417/08-22 Лист01/03-29/02802
Про передачу автодороги М-18 до державної 
власності

177
01.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Мелітопольський міськвиконком

11359/08-20 Лист02-35/716-3
Про співфінансування проєктів

178
02.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

11574/08-20 Лист3056/26-15
Про субвенцію місцевого бюджету

179
07.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

11310/08-20 Лист02-19/987
Про надання інших субвенцій

180
01.12.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

11582/08-20 Лист4433/03-35
Про виділення додаткової дотації

181
10.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

11347/08-09 Депутатське звернення19
ДОР О. МАШИНСЬКИЙ
Про передачу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної 
власності у комунальну власність

182
01.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ паперовий паперова
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11391/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ДУДКА В.І.
Про фінансування об'єктів за рахунок бюджету у 
2021 році

183
03.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11450/08-09 Депутатське звернення71
МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування з обласного бюджету озеленення 
території Малокатеринівського КДЗН "Рукавичка"

184
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

11317/08-43 Лист01-26/1129
Про нагородження Крилової І.В. (та інші)

185
01.12.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11410/08-54 Лист5015/01-26
Про повернення на доопрацювання проєкту 
рішення облради "Про надання згоди на передачу 
введеного в експлуатацію об'єкта соціальної 
інфраструктури"

186
03.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

11473/08-09 Депутатське звернення609
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
02.12.2020

187
02.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

11545/08-43 Лист001-010/19013
Про нагородження Шкільова М.М. та інших

188
09.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

11618/08-40 Лист11/2059465/АП
Про прискорення розгляду питання щодо надання 
дозволу на розробку проєкту землеустрою

189
09.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

28



№
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

11476/08-22 ЛистСЛ/02-1902
Про припинення електропостачання 

190
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11477/08-22 ЛистСЛ/02-1903
Про збереження постачання електроенергії 

191
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11511/08-22 ЛистСЛ/02-1907
Про відключення від електропостачання

192
07.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Банки

11342/08-40 Лист107.26-221/7879
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ 
"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

193
30.11.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

11341/08-48 Лист3/33/23-3058
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання допомоги в організації дозвілля дітей 
військовослужбовців під час новорічних свят

194
30.11.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11458/08-48 Лист6715/7
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про надання новорічних подарункових наборів

195
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

11348/08-33 Лист04/4695
Про прискорення проведення закупівлі засобів 
індивідуального захисту

196
02.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11534/08-33 ЛистVII-09-20/13979
Про проведення протиепідемічних заходів

197
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Запорізька АЕС
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11272/08-40 Лист08-29/25797
Про припинення права постійного користування 
ДП "НАЕК "Енергоатом" земельною ділянкою

198
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька ДРЕС

11524/08-43 Лист01/2042
ПАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО"
Про нагородження Кіселя В.А. та Ільчик Н.Т.

199
07.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11299/08-22 Лист9235
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про недовіру Батюніну В.С.

200
01.12.2020від

№
від 01.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11320/08-22 Лист7279
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про участь у відкритому обговоренні тарифів на 
послуги постачальника універсальних послуг 
02.12.2020

201
01.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11383/08-49 Лист0112-09-02-01/2
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
"АВТОКОЛЬОРИТ"
Про надання інформації Господарському суду 
Запорізької області щодо майна підприємства

202
01.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11412/08-21 Лист46-66
ПРАТ"ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про майно невоєнізованих формувань цивільної 
оборони

203
04.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11425/08-21 Лист0112-01-02-01/2
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
"АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про направлення представника для роботи у складі 
комісії зі списання майна

204
01.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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11517/08-20 Лист0812/1
ПСП "КАТРІН ПЛЮС"
Про звільнення від плати за оренду водного об'єкта

205
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11566/08-22 Лист09/12/09/1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

206
09.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11568/08-20 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖВОДСЕРВІС"
Про фінансування та оплату за виконані роботи по 
об'єктам

207
10.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11308/08-26 Лист1/20
АОСББ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ "ОСЕЛІ 
КОМФОРТУ"
Про ініціювання програми з відшкодування 
відсотків від цільових запозичень ОСББ щодо 
заходів з енергоефективності

208
01.12.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11346/08-26 Лист35
ВІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ
Про доставку води жителям м.Вільнянськ

209
30.11.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11400/08-20 Лист7
БО "БФ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ"
Про надання фінансової допомоги

210
03.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11454/08-43 Лист01/2042
ФІЛІЯ "ДНІПРОВСЬКА ГЕС"
Про нагородження Кіселя В.А. та Ільчик Н.Т.

211
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

31



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

11468/08-40 Лист3344
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про залишення без розгляду листа від 24.11.2020 
№ 3212

212
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11501/08-40 Листб/н
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ АТП"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації по встановленню меж земельної 
ділянки за адресою: м. Бердянськ, вул. Довганюка 
(Орджонікідзе), 84

213
04.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11620/08-43 Лист79
РАДА АДВОКАТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про нагородження Сєрова М.І. (та інші)

214
10.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

11340/08-43 Лист247
ЗОГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ГРЕКО-РИМСЬКОЇ БОРОТЬБИ"
Про присвоєння почесного звання Міхєєнко В.І.

215
26.11.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

11335/08-21 Лист295
Про страхування нерухомого майна

216
01.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11550/08-26 Лист7328/20/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про заборгованість КП "Облводоканал" ЗОР за 
послуги централізованого водопостачання

217
07.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11617/08-26 Лист7329/20/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату за умовами договору

218
07.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

11442/08-20 Лист2168
КНП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ 
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про надання фінансової допомоги

219
03.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11480/08-33 Лист303
КНП "ОБЛАСНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
САНАТОРНОГО ТИПУ" ЗОР
Про відмову НСЗУ від заключення договору

220
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11567/08-25 Лист6619
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про погашення заборгованості по оплаті актів 
виконаних робіт

221
10.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Учбові заклади

11339/08-43 Лист244
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ 
СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ" ЗОР
Про присвоєння почесного звання Міхєєнко В.І.

222
24.11.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11491/08-42 Лист01.01-22/1831
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про участь у роботі екзаменаційної комісії А. 
Бойка 14.12.2020

223
02.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Закарпатська ОДА

11366/08-40 Лист06-17/3161
Про надання інформації щодо шляхів підвищення  
ефективності використання земельних ділянок за 
межами  населених пунктів

224
02.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Львівська ОДА

11396/08-33 Лист26-719/0/2-20
Про співпрацю

225
03.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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11509/08-37 Лист02-вих-1136
Про рішення Львівської облради щодо 
забезпечення функціонування української мови як 
державної

226
07.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

11329/08-16 Лист41-01/217
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
30.11.2020

227
30.11.2020від

№
від 02.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11428/08-16 Лист09-07/28
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради 
07.12.2020 о 13-00

228
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11523/08-16 Лист22-02/1830
(Г. Кільова) Про надання інформації щодо звернень 
громадян

229
07.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

11559/08-16 Лист41-01/254
(К. Тимошенко) Про заходи з відзначення Дня 
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 14.12.2020

230
09.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11563/08-16 Лист41-01/253
Про виконання протокольного рішення за 
результатами селекторної наради щодо боротьби з 
СОVID-19 від 07.12.2020

231
07.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Президент України

11611/08-02 Указ556/2020
Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х 
роковин Чорнобильської катастрофи

232
09.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

11344/08-16 Лист15/3-07/2013
Про проведення вебінару щодо онлайн-уроку 
"Особиста цінність та безпека" 08.12.2020

233
30.11.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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11522/08-16 Лист15/3-07/3089
Про проведення Всеукраїнського Форуму 
Національної дитячої Ради 18.12.2020 

234
07.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

11564/08-43 Лист01-39/0857
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Крамущенко Т.М.

235
07.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11573/08-22 Лист01-27/0858
Про ремонт доріг

236
10.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

11314/08-20 Лист01.1-16/0578
Про надання дозволу передбачити попередню 
оплату

237
16.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

11449/08-25 Лист01-24/0965
Про виправлення технічної помилки у переліку 
об'єктів, що фінансуються у 2020 році

238
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

11360/08-43 Лист01-34/0765
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Невмиваці В.М.

239
24.11.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11386/08-42 Лист01-27/0782
Про надання матеріальної допомоги Степаненко 
О.М.

240
03.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

11404/08-22 Лист01-27/0214
Про результати засідання конкурсного комітету з 
визначення перевізника приміських автобусних 
маршрутів

241
11.11.2020від

№
від 04.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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11418/08-20 Лист0255/01-10
Про внесення змін та доповнень до пропозицій 
щодо фінансування природоохоронних заходів

242
03.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Заводська райадміністрація

11338/08-48 Лист2847/01-20/18-0
Про усунення недоліків стану організації та 
ведення військового обліку

243
27.11.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

11282/08-42 Лист01-33/238
Про погодження призначення Іванової С.С.

244
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11315/08-40 Лист1206/01-04
Про укладання договору оренди водного об'єкта

245
27.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

11370/08-43 Лист01-31/488
Про нагородження Крилова Д.В.

246
02.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11470/08-42 Лист01-31/493
Про погодження звільнення Полєшко О.В.

247
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11565/08-25 Лист01-51/502
Про стан робіт з реконструкції, капітального 
ремонту приймального відділення у КНП 
"Пологівська БЛІЛ"

248
10.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

11416/08-42 Лист01-06/540
Про погодження звільнення Попової М.П.

249
04.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11456/08-42 Лист01-15/843
Про виплату надбавки Фесику А.В.

250
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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11457/08-42 Лист01-15/842
Про виплату матеріальної допомоги Фесику А.В.

251
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

11562/08-42 Лист01-11/0434
Про погодження виплати надбавки Попюку В.М.

252
09.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

11414/08-22 Лист01-46/0539
Про виділення електрогенераторів КНП 
"Якимівська ЦРЛ"

253
04.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

11300/08-22 Лист02-01-16/615
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги С080725

254
27.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

11301/08-40 Лист02-01-16/614
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу земельних ділянок державної 
власності у комунальну власність територіальної 
громади

255
27.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11312/08-22 Лист01-02-10/944
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт доріг Павлоград - Токмак та Омельник 
- Гуляйполе

256
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11336/08-40 Лист02-01-16/636
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу земельних ділянок державної 
власності у комунальну власність територіальної 
громади

257
01.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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11350/08-26 Лист02-24/1524
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання послуг з централізованого 
водопостачання

258
02.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11372/08-26 Лист2604
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про капітальний ремонт водопровідних мереж

259
02.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11381/08-22 Лист2600
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про ремонт доріг загального користування у 2021 
році

260
02.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11389/08-20 Лист882
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ 
Про виправлення технічної помилки у переліку 
об'єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету

261
03.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11455/08-22 Лист01-31/719
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про облаштування автобусних зупинок 
павільйонами та майданчиками

262
03.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11475/08-22 Лист01-19/922
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про ремонт доріг

263
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11569/08-20 Рішення3
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін і доповнень до рішення 
сільської ради № 5 від 23.01.2020 "Про бюджет 
об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

264
25.11.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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11578/08-20 Лист1527/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання пропозицій щодо фінансування 
природоохоронних заходів

265
09.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

11316/08-20 Доповідна записка34д/04-01
Про затвердження операційного плану (зведеного 
плану) діяльності з внутрішнього аудиту ЗОДА на 
2020 рік (із змінами)...

266
01.12.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11549/08-20 Доповідна запискаб/н
Про результати проведеного внутрішнього аудиту в 
Департаменті капітального будівництва

267
09.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ 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

11351/08-20 Лист3279/02-01
Про надання дозволу на попередню оплату  для 
закупівлі періодичних видань

268
02.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

11490/08-22 Лист769/04
Про проведення наради щодо недопущення 
відключення від електропостачання ТОВ "ЗТМК" 
08.12.2020

269
08.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

11496/08-20 Лист06.1-09.1-07/979
Про надання витягу та формування мережі 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

270
07.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ 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

11502/08-20 Лист06.2-09-07/9833
Про стан використання субвенцій

271
08.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11615/08-20 Лист019.1-09.1-07/99
Про зміни до розпису державного бюджету на 2020 
рік

272
10.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ 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

11297/08-20 Лист4856/9/08-01-04-
Про сприяння у вирішенні питань орендної плати 
за землю

273
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11405/08-20 Лист49/3/9/08-01-07-
Про роз'яснення змін законодавства

274
03.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11575/08-20 Лист4974/9/08-01-12-
Про звіти щодо надходжень податків і зборів

275
10.12.2020від

№
від 10.12.2020
№ 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

11399/08-43 Лист5306-4713/5318
Про заохочення Аніканової А.С. та Сафонова О.С.

276
02.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11487/08-29 Лист5306-4819/5307
Про проведення семінару 09.12.2020 о 10-00

277
07.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

11591/08-40 Лист13-8-0.48-2358/9
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
військової частини 

278
10.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

11382/08-46 Лист4016/62/04-2020
ПРИАЗОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо відповідності 
діяльності ТОВ "Таврійська ливарна компанія 
"ТАЛКО" екологічному законодавству

279
03.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11459/08-46 Лист2233/05/12-2020
Про надання згоди на передачу у власність майна

280
03.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11498/08-46 Лист1403/05/08-2020
Про проведення "круглого столу" щодо 
запровадження посилених протиепідемічних 
заходів

281
26.10.2020від

№
від 08.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11499/08-46 Лист1422/05/08-2020
Про виділення коштів для закупівлі бодікамер та 
відеореєстраторів

282
01.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11500/08-46 Лист2463/08/01/У-20
УПРАВЛІННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Про усунення недоліків в утриманні спеціальних 
палат для тримання під вартою затриманих чи 
обвинувачених осіб

283
01.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11535/08-46 Лист8427/6/81/01-202
МИХАЙЛІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо перебування на 
балансі лісосмуг, полезахисних насаджень та 
чагарників

284
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

11544/08-46 Лист12088/6-2020
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо співробітництва з 
ТОВ "Мультипоінт"

285
09.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики
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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

11463/08-23 Лист08-12/883/05-20
Про наявну інформацію щодо кількості 
сільськогосподарських тварин

286
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

11541/08-19 Лист11-18/894/05-20
Про мобільний додаток "Статистика в смартфоні"

287
09.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

11421/08-40 Лист8/91/08-70-03
Про передачу прав постійного користування на 
земельну ділянку

288
03.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11422/08-40 Лист7/91/08-70-03
Про передачу прав постійного користування на 
земельну ділянку

289
03.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

11295/08-46 Лист15/3-136вих-20
Про надання інформації щодо договорів оренди 
водних об'єктів та земельних ділянок під ними

290
27.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11296/08-46 Лист15/3-137вих-20
Про вжиття заходів щодо передачі меліоративних 
систем у власність територіальних громад області

291
27.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11323/08-46 Лист15/1-225вих20
Про аудит використання земель державної 
власності

292
30.11.2020від

№
від 02.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11337/08-46 Лист15/1-230вих-20
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ТОВ "Соціальні ініціативи Запоріжжя"

293
30.11.2020від

№
від 02.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11613/08-46 Лист15/3-1792-20
Про надання інформації щодо ландшафтного 
заказника "Гирло річки Корсак"

294
09.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"
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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

11540/08-20 Лист23С000-1/958
Про сплату заборгованості за телекомунікаційні 
послуги

295
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

11497/08-39 Лист01-08/1556
Про внесення змін до Положення про ландшафтний 
заказник загальнодержавного значення "Коса 
Обіточна"

296
03.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

11307/08-48 Лист105
Про перейменування військових комісаріатів

297
23.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11318/08-43 Лист169
Про нагородження Безверхого С.О. (та інші)

298
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11451/08-48 Лист112/2
Про результати перевірки стану ведення 
військового обліку КНП "Міська дитяча лікарня № 
5"

299
23.11.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11452/08-48 Лист113/2
Про результати перевірки стану ведення 
військового обліку у ВП "Запорізький 
машинобудівний завод ім. В.І.Омельченка"

300
23.11.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11616/08-48 Лист281/2
Про результати перевірки стану військового обліку 
у ТОВ "Сибмел"

301
08.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

11379/08-22 Лист121-Р
Про проведення онлайн-конференції 10.12.2020

302
03.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

11398/08-21 Лист121-Р
Про проведення онлайн-конференції 10.12.2020

303
03.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

11304/08-48 Лист73
ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 
ПІДТРИМКИ
Про погодження відпрацьованих зведених та 
часткових нарядів на поставку техніки

304
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11380/08-20 Лист8933
ВІЛЬНЯНСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ 
ПОКАРАНЬ (№ 11)
Про виділення коштів на модернізацію системи 
теплопостачання

305
03.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11406/08-22 Лист01-1/44302
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії на січень 2021 року

306
04.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11419/08-40 Лист7.5-08-02-1/21/1
ДНІПРОВСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ
Про передачу прав постійного користування на 
земельну ділянку

307
23.11.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11420/08-40 Лист7.5-08-02-1/21/1
ДНІПРОВСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ
Про передачу прав постійного користування на 
земельну ділянку

308
23.11.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11469/08-48 ЛистМВ/281
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 
ПІДТРИМКИ
Про підписання зведених та часткових нарядів

309
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

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

11478/08-43 Лист2543/01.2
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про нагородження Силкіної Н.І. (та інші)

310
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11488/08-49 Лист7184
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РВ ДВС
Про відкриття виконавчого провадження 

311
03.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11489/08-49 Лист7188
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РВ ДВС
Про відкриття виконавчого провадження 

312
02.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11539/08-28 Лист6-ЗОДА
ВІДДІЛ МІНІСТЕРСТВА У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо установ та 
організацій, що можуть надавати послуги у сфері 
спортивної та фізкультурної реабілітації ветеранів

313
09.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11543/08-48 Лист101/2136
Про виділення дитячих новорічно-різдвяних 
подарунків  сім'ям військовослужбовців

314
03.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11581/08-26 Лист212
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Про забезпечення своєчасної виплати зарплати 
працівникам житлово-комунальним підприємств 
Енергодарської міської ради

315
10.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

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

11388/08-43 Лист10.3-01-67/2657
Про нагородження Нєдєльської О.Г. та інших

316
03.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Прокуратура 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11513/08-46 Лист15/2-244вих-20
Про надання інформації щодо виконання рішення 
Приазовського районного суду від 03.11.2020 № 
325/1442/17 за позовом Резниченка М.А.

317
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11542/08-46 Лист15/4-95 вих-20
Про надання інформації щодо земель комунальної 
власності та меліоративних систем області

318
07.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

11443/08-40 ЛистН/НГ-21/728
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

319
02.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11444/08-40 ЛистН/НГ-21/725
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

320
02.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11445/08-40 ЛистН/НГ-21/724
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

321
02.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11536/08-40 ЛистН/НГ-21/741
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки (с. Степне Запорізького 
р-ну)

322
04.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11537/08-40 ЛистН/НГ21-742
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки (Чернігівська сільська рада 
Чернігівського р-ну)

323
04.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11538/08-40 ЛистН/НГ-21/473
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки (Долинська сільська рада 
Запорізького р-ну)

324
04.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

11441/08-46 Лист21206/41/32/03-2
Про інформацію щодо дорожньо-транспортних 
пригод

325
02.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

11287/08-46 Лист59/3/3-1434нт
Про надання інформації щодо Іванова Є.С.

326
24.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11288/08-46 Лист59/3/3-1435нт
Про надання інформації щодо Іванова Є.С.

327
24.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11289/08-46 Лист59/3/3-1436нт
Про надання інформації щодо Олійника М.А.

328
24.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11290/08-46 Лист59/3/3-1437нт
Про надання інформації щодо Олійника М.А.

329
24.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11291/08-46 Лист59/3/3-1438нт
Про надання інформації щодо Софіна А.Ф.

330
24.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11292/08-46 Лист59/3/3-1439нт
Про надання інформації щодо Софіна А.Ф. 

331
24.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція ядерного регулювання України

11529/08-22 Лист07-19/13620
Про громадські слухання щодо продовження 
експлуатації енергоблоку № 5 ЗАЕС  17.12.2020 о 
12-00

332
08.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державна міграційна служба України

11587/08-37 Лист8.7-9480/2-20
Про надання звіту щодо інтеграції біженців та осіб, 
які потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство

333
10.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11281/08-29 Лист16-17355/162-2
Про зняття з обліку захисних споруд цивільного 
захисту

334
01.12.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11504/08-29 Лист16-17736/161-3
Про проведення збору 09.12.2020 о 10-00

335
08.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11588/08-29 Лист16-17970/162-1
Про національний стандарт ДСТУ 8819:2018

336
10.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

11532/08-39 Лист7194/3/5/11-20
Про погодження проєкту акта Загальнодержавної 
цільової програми розвитку водного господарства 
та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро 
на період до 2021 року

337
09.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11546/08-39 Лист7210/4/11-20
Про надання звіту про результати виконання у 2020 
році Загальнодержавної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року 

338
09.12.2020від

№
від 09.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

11349/08-22 Лист67-02/19/5-20
Про надання інформації щодо потужностей 
електростанцій, які знаходяться в області

339
02.12.2020від

№
від 02.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

11293/08-26 Лист12413/19/7-20
Про участь у відкритому обговоренні тарифів на 
послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення 04.12.2020

340
20.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

11298/08-22 Лист12792/17.2/7-20
Про участь у відкритому обговоренні тарифів на 
послуги постачальника універсальних послуг 
02.12.2020

341
30.11.2020від

№
від 01.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11371/08-22 Лист12980/17.1/7-20
Про відкрите обговорення проєкту постанови "Про 
схвалення змін до Інвестиційної програми ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" 08.12.2020

342
02.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11448/08-22 Лист13109/17.1.1/7-2
Про проведення відкритого слухання щодо 
схвалення Плану розвитку системи розподілу ПАТ 
"Запоріжжяоблененрго" 09.12.2020

343
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11481/08-22 Лист13107/17.1.1/7-2
Про проведення засідання щодо внесення змін до 
Інвестиційної програми з передачі електроенергії 
НЕК ""Укренерго" 09.12.2020

344
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

11439/08-33 Лист19203/5.2.1-06-2
Про заповнення звіту про відбори зразків за 
грудень 2020 року

345
04.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

11393/08-48 Лист3097/14-05/2-20
Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
енергетичної безпеки

346
03.12.2020від

№
від 03.12.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11397/08-48 Лист3109/25-03/2-20
Про надання інформації щодо юридичних адрес 
районних, міських, селищних та сільських рад 
області

347
03.12.2020від

№
від 04.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Рахункова палата України

11612/08-20 Лист18-2833
Про надання інформації щодо використання коштів 
державного бюджету на надання одноразової 
натуральної допомоги "пакунок малюка"

348
08.12.2020від

№
від 11.12.2020
№ 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

Фонд державного майна України

11462/08-21 Лист10-64-24953
Про надання кандидатури для участі у роботі 
аукціонної комісії з продажу майна ТОВ "ЗТМК"

349
07.12.2020від

№
від 07.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11510/08-21 Лист10-47-25139
Про надання інформації щодо ефективного 
використання державного майна

350
08.12.2020від

№
від 08.12.2020
№ 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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