
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.11.20 по 30.11.20

Ф21-КА

№
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Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

11026/08-37 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Департамент культури)
Про створення Обласного центру культур 
національних меншин у складі КЗ "Запорізької 
обласної універсальної наукової бібліотеки" ЗОР

1
23.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11027/08-37 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Департамент культури)
Про надання пропозицій щодо оптимізації 
структури закладів культури

2
23.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11112/08-20 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Управління молоді)
Про виділення коштів обласного бюджету на сферу 
фізичної культури та спорту на 2021 рік

3
25.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11113/08-43 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (Департамент освіти)
Про присвоєння почесних звань Качану О.Я. (та 
інші)

4
25.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11120/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент охорони здоров'я)
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 24.11.2020 № 534 "Про 
внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 22.10.2020 № 475 "Про 
затвердження обсягу субвенції з державного 
бюджету для забезпечення подачею кисню 
ліжкового фонду закладів охорони здоров'я на 2020 
рік"

5
25.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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11131/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент охорони здоров'я)
Про зміну напрямку використання коштів, 
затверджених видатків розвитку по КУ "СТМО 
"Дитинство" ЗОР

6
26.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11154/08-20 Доповідна запискаб/н
В. КАРДАШ (Департамент ЖКГ)
Про передбачення у 2021 році коштів обласного 
бюджету на добудову об'єкта

7
26.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11193/08-20 Доповідна запискаб/н
В. КАРДАШ (Департамент промисловості)
Про збільшення фінансування Програми розвитку 
автомобільних доріг Запорізької області на 
2020-2022 роки, затвердженої рішенням ЗОР від 
12.12.2019 № 136, зі змінами та доповненнями

8
27.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11252/08-20 Доповідна запискаб/н
А. БУЙНИЙ (Департамент захисту довкілля)
Про виділення бюджетних асигнувань 
Департаменту захисту довкілля 
облдержадміністрації для здійснення оплати 
судового збору

9
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Юридичне управління

11077/08-49 Доповідна запискаб/н
Про надання копій документів на вимогу 
Окружного адміністративного суду м.Києва, 
викладених в ухвалі суду від 12.11.2020 по справі 
№ 640/14664/20

10
24.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

11216/08-01 Закон України1006-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік"

11
17.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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11217/08-01 Закон України1005-ІХ
Про внесення змін до розділу XX "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України щодо 
особливостей адміністрування податків у цілях 
фінансування видатків, визначених пунктами 31-33 
статті 14 Закону України "Про Державний бюджет 
України на 2020 рік"

12
17.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11218/08-01 Закон України946-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік" щодо 
позик від міжнародних фінансових організацій на 
реалізацію окремих інвестиційних проектів

13
03.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11219/08-01 Закон України942-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо права фізичної особи на зміну по 
батькові

14
03.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Правові питання паперовий паперова

11220/08-01 Закон України993-ІХ
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України і Урядом Азербайджанської Республіки 
про здійснення оплачуваних видів трудової 
діяльності членами сімей співробітників 
дипломатичних представництв та консульських 
установ

15
05.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11221/08-01 Закон України992-ІХ
Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Держави Катар про 
внесення змін і доповнень до Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Держави Катар про 
повітряне сполучення

16
05.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11222/08-01 Закон України998-ІХ
Про приєднання України до Конвенції про 
заснування Міжнародної організації законодавчої 
метрології

17
05.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

3
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11223/08-01 Закон України997-ІХ
Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до 
Статуту Організації за демократію та економічний 
розвиток - ГУАМ

18
05.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11224/08-01 Закон України994-ІХ
Про ратифікацію Угоди про співпрацю між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Суверенного Військового Ордену Госпітальєрів 
Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти

19
05.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11225/08-01 Закон України991-ІХ
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Чорногорії про міжнародні 
автомобільні перевезення пасажирів і вантажів

20
05.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11226/08-01 Закон України1004-ІХ
Про своєчасне інформування громадян у разі 
посилення протиепідемічних заходів з метою 
належної підготовки до такого посилення

21
17.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11227/08-01 Закон України953-ІХ
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо 
перейменування Фонду соціального захисту 
інвалідів і приведення термінології у відповідність 
із законодавством у сфері соціального захисту осіб 
з інвалідністю

22
03.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11228/08-01 Закон України995-ІХ
Про вихід із Договору про проведення узгодженої 
антимонопольної політики

23
05.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

4



№
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11229/08-01 Закон України948-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
особливості державної політики із забезпечення 
державного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та 
прокурорів до району здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях

24
03.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11230/08-01 Закон України941-ІХ
Про внесення змін до підпункту 2 пункту 5 розділу 
II "Прикінцеві положення" Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2020 рік"

25
03.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11231/08-01 Закон України1000-ІХ
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

26
06.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11232/08-01 Закон України954-ІХ
Про внесення змін до статті 17 Закону України 
"Про публічні закупівлі" у зв'язку з прийняттям 
Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення 
досудового розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень"

27
03.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

11204/08-09 Депутатське звернення267д9/15-2020/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, ...
Про роботу моргу № 4 у м. Запоріжжі 

28
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

11037/08-15 Лист10239.2/20/38
Про виконання рекомендацій "Дотримання 
принципу недискримінації"

29
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

5
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11038/08-44 Листб/н
ГО "ФОРУМ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА"
Про проведення круглого столу з питань 
Всеукраїнського громадського бюджету 01.12.2020

30
23.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11078/08-28 Лист24-11/20-3
ВГО ІНВАЛІДІВ "ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА 
ІНВАЛІДІВ"
Про проведення онлайн-обговорення на тему: 
"Доступність у Запорізькій області: реалії та 
виклики" 27.11.2020

31
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11118/08-33 Лист89
ГО "БАТЬКИ ЗА ВАКЦИНАЦІЮ"
Про проведення круглого столу з питань 
імунопрофілактики 27.11.2020

32
23.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Заявник

11244/08-40 Листб/н
ГР. ЛАГНО Ю.П.
Про надання в оренду водного об'єкта

33
20.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

11028/08-39 Лист809
КОМПАНІЯ "HIDROMATIC S.R.L."
Про співробітництво

34
23.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11047/08-40 Лист01/01/12/01/03/1
ПАТ "УКРНАФТА"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

35
20.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11048/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ МУХІН О.І.
Про надання інформації стосовно дорожнього 
знаку

36
21.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

11067/08-41 Лист559-КО
НОРВЕЗЬКА РАДА У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ В 
УКРАЇНІ
Про участь в онлайн-презентації "Основні 
результати профілювання ВПО в Луганській 
області" 08.12.2020

37
24.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11079/08-21 Листб/н
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
Про проведення онлайн-дискусії "COVID-19 та 
економічна активність: дилема для місцевої влади" 
26.11.2020

38
25.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11082/08-48 Лист7.Б-08-02-1/08/1
ДНІПРОВСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ
Про надання інформації щодо реорганізації 
митниці

39
13.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11129/08-41 ЛистERA-2020-11-23
ПРОЄКТ USAID "ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА 
СХІДНОЇ УКРАЇНИ"
Про проведення онлайн І Туристичного форуму 
Приазов'я 10.12.2020

40
23.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11158/08-40 Лист29252/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

41
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11159/08-40 Лист29253/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

42
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

11160/08-40 Лист29254/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

43
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11161/08-40 Лист29255/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

44
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11162/08-40 Лист29256/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

45
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11163/08-19 Лист02-20-128
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про проведення онлайн-конференції 
"Смарт-спеціалізація..." 30.11-01.12.2020

46
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11164/08-32 Лист26/11
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ "РОДИННА СЛАВА 
УКРАЇНИ"
Про участь у проєкті "Родинна слава України" 
(лютий 2021 року)

47
26.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

11199/08-39 Лист77/6
ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
ЗБАЛАНСОВАНОГО 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про проведення вебінару з питань застосування 
національних стандартів з оцінки впливу довкілля 
09.12.2020

48
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11212/08-33 Лист20/03/726
ДУ "ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І 
МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА АЛКОГОЛЮ 
МОЗ УКРАЇНИ"
Про Звіт щодо наркотичної та алкогольної ситуації 
в Україні за 2020 рік

49
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11214/08-49 Листб/н
АДВОКАТ САЛАНСЬКА І.Л.
Про відповідь на відзив на позовну заяву щодо 
визнання дій протиправними по справі Ботіївської 
сільради

50
25.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11215/08-37 Листб/н
ЦЕНТР СВІДКІВ ЄГОВИ В УКРАЇНІ
Про розповсюдження журналу "Вартова башта"

51
10.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11243/08-33 Лист24
ТОВ "АВАНГАРД"
Про оснащення апаратами для продажу засобів 
індивідуального захисту місця скупчення людей

52
18.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11250/08-22 Лист4776
ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
Про зміну юридичної адреси

53
26.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Посольства

11035/08-41 ЛистKyiv-267-2020
ПОСОЛЬСТВО КОРОЛІВСТВА НІДЕРЛАНДІВ В 
УКРАЇНІ
Про розшук членів сімей українських воїнів

54
12.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Посольства, консульства

11165/08-41 Лист61329/21-540-48
КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В МІСТІ АНТАЛІЯ
Про транспортування тяжкохворої громадянки 
Міклащук Л.М. 30.11.2020

55
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди
9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11023/08-49 Ухвала640/14664/20
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
УХВАЛА суду по справі Новоолексіївської 
сільської ради Приморського р-ну

56
12.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11104/08-49 Лист808/3563/16/698
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду щодо повернення 
касаційної скарги Іванова А.В.

57
18.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

11005/08-06 Доручення47430/1/1-20
(Д. Шмигаль) МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР 
СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВУ
Про інноваційні рішення у сфері водоочисних 
споруд

58
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11006/08-06 Доручення47663/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про доставку кисневих балонів до 
лікарень

59
23.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11007/08-17 Лист38984/0/2-20
(С. Дехтяренко) Про зняття обмежень, 
встановлених для закладів ресторанного 
господарства

60
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

11008/08-17 Лист38891/0/2-20
(О. Войтович) Про захист національного 
товаровиробника

61
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11009/08-17 Лист38980/0/2-20
(А. Куцевол) Про проєкт міжнародної технічної 
допомоги між Україною та Японією

62
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

11017/08-03 Розпорядження1460-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству у справах 
ветеранів на 2020 рік, 
та розподіл додаткового обсягу субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для деяких категорій 
осіб

63
18.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11018/08-03 Розпорядження1463-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Державної стратегії розвитку системи 
протитуберкульозної медичної допомоги 
населенню на 2020—2023 роки

64
18.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11019/08-03 Постанова1121
Про внесення змін у додатки 1 і 4 до Порядку та 
умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію проектів у 
рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України

65
18.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11021/08-03 Постанова1129
Про внесення зміни до пункту 7 постанови 
Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 р. № 
287

66
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11055/08-06 Доручення46390/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про заходи щодо захисту прав та 
інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих 
обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх 
сімей

67
23.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11060/08-03 Постанова1149
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 10 липня 2019 р. № 822 та зупинення її 
дії

68
23.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11061/08-03 Постанова1147
Деякі питання функціонування територіальних 
органів Державної казначейської служби

69
23.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11130/08-06 Доручення48327/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про візит Прем'єр-міністра України 
до перших багатоквартирних будинків у м.Львові, 
модернізованих за підтримки ДУ "Фонд 
енергоефективності", та організації селекторної 
наради із регіонами 04.12.2020 о 14-00

70
26.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11167/08-06 Доручення48466/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради 25.11.2020 щодо забезпечення  дотримання 
планів-графіків розгортання ліжкового фонду

71
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11203/08-17 Лист39801/0/2-20
(А. Куцевол) Про опрацювання фінального 
документу щодо территориального аналізу 
програми Interreg NEXT Програми Басейн Чорного 
моря 2021+

72
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11205/08-03 Постанова1169
Про внесення змін до Порядку реалізації 
експериментального проекту щодо проведення 
щокварталу моніторингу та оцінки ефективності 
діяльності голів обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій

73
18.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11210/08-06 Доручення48290/1/1-20
(М. Федоров) Про надання роз’яснень щодо 
повноважень організаторів перевезень на 
автобусних маршрутах загального користування у 
зв’язку із новим адміністративно-територіальним 
устроєм

74
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

11245/08-06 Доручення47903/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про своєчасне інформування 
громадян у разі посилення протиепідемічних 
заходів з метою належної підготовки до такого 
посилення

75
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11247/08-17 Лист39866/0/2-20
(О. Ярема) Про надання інформації щодо 
виконання завдань, визначених у резолюціях 
Прем’єр-міністра України

76
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11248/08-17 Лист39867/0/2-20
(О. Ярема) Про надання інформації щодо 
показників ефективності діяльності голів обласних 
державних адміністрацій 

77
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11257/08-17 Лист39892/0/2-20
(В. Федорчук) Про розгляд низки питань галузі 
охорони здоров'я, які потребують негайного 
вирішення

78
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11258/08-06 Доручення48480/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про протестні акції представників 
малого бізнесу

79
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

11122/08-39 Лист25/6-23/10293-2
Про заповнення "Опитувальника для допомоги в 
процедурі відбору 3 пілотних областей для 
реалізації Компонентів 4 та 5 проєкту"

80
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11132/08-39 Лист25/4-10/10342-2
Про погодження проєкту наказу "Про затвердження 
форми Програми державного моніторингу у галузі 
охорони атмосферного повітря"

81
26.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11076/08-22 Лист3958/35/14-20
Про проведення семінару-практикуму на тему 
"Використання в Україні міжнародних форм 
договорів: контракти FIDIC" 09.12.2020

82
24.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11098/08-22 Лист3971/47/14-20
Про кандидатури для включення до складу Робочої 
групи з опрацювання питання надання суспільно 
важливих послуг з перевезення пасажирів 
залізничним транспортом

83
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11147/08-22 Лист3997/25/14-20
Про надання інформації щодо протяжності ділянок 
вулиць та доріг комунальної власності

84
26.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

11134/08-48 Лист14425/25.3
Про надання звітності щодо військового обліку 
призовників і військовозобов'язаних

85
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

11059/08-34 Лист5239/3.4
Про виконання Указу Президента України "Про 
деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних 
питань молоді"

86
24.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11123/08-34 Лист5294/5.1
Про деякі питання прийому звітності за формою № 
2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" 

87
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11207/08-34 Лист5417/3.2
Про поширення інформації щодо проєкту 
"Молодіжна політика в Україні: політика, практика, 
аналітика"

88
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11121/08-48 Лист220/7157
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про погодження передачі нерухомого майна в 
м.Бердянську Запорізької області в державну 
власність із віднесенням його до сфери управління 
Міністерства оборони"

89
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11133/08-48 Лист220/7166
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Положення про військовий 
(військово-морський, військово-спортивний) ліцей 
та ліцей із посиленою військово-фізичною 
підготовкою"

90
26.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11268/08-48 Лист220/7241
Про надання податкової пільги землокористувачам 
Міноборони

91
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

11040/08-20 Лист1/9-647
Про надання інформації щодо використання коштів 
субвенції

92
23.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11192/08-32 Лист1/9-656
Про проведення пілотного дослідження 
регіональних ринків праці

93
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11014/08-33 Лист26-04/35053/2-2
Про аналіз роботи мобільних бригад

94
21.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11090/08-33 Лист26-02/35359/2-2
Про погодження проєкту наказу Міністерства 
охорони здоров’я України «Про затвердження 
Переліку спеціалізованих установ і закладів 
переливання крові та відповідних підрозділів 
закладів охорони здоров’я, що належать до сфери 
управління Міністерства охорони здоров’я 
України, які є учасниками реалізації 
експериментального проекту із заготівлі 
специфічної (гіперімунної) плазми крові, що 
містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного 
виробництва з неї імуноглобуліну для 
використання у лікуванні гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» 

95
25.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11092/08-33 Лист26-04/35361/2-2
Про виконання постанови ГДСЛУ від 19.11.2020 № 
58 «Про затвердження протиепідемічних заходів 
під час проведення спортивних змагань на період 
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19)»

96
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

11011/08-22 Лист7/10.1/18706-20
Про оплату послуг з розподілу природного газу

97
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11015/08-48 Лист7/36.3/18716-20
Про передачу міжнародних автомобільних пунктів 
пропуску

98
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11064/08-19 Лист7/4/18805-20
Про проведення селекторної наради 25.11.2020 о 
17-00

99
24.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11091/08-26 Лист7/10.2/18829-20
Про надання інформації щодо перегляду тарифів на 
теплову енергію

100
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11095/08-22 Лист7/29/18844-20
Про направлення опитувальника для участі у 
проєкті "Енергоефективність громадських будівель 
в Україні"

101
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11107/08-19 Лист7/4/18876-20
Про зміну часу проведення селекторної наради 
25.11.2020 о 16-30

102
25.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11119/08-41 Лист7/19/18842-20
Про реалізацію Надзвичайної кредитної програми 
для відновлення України

103
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11126/08-26 Лист7/10.3/18766-20
Про роз'яснення щодо інвестиційної діяльності у 
сферах теплопостачання, централізованого 
водопостачання та водовідведення

104
24.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11145/08-19 Лист7/36.2/18932-20
Про надання інформації щодо проєктів 
регіонального розвитку

105
26.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11166/08-19 Лист7/19/18965-20
Про надання інформації щодо моніторингу стану 
реалізації проєктів регіонального розвитку

106
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11200/08-41 Лист7/35/19052-20
Про долучення України до ініціативи Європейської 
Комісії «Європейський зелений курс» 03.12.2020

107
27.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11264/08-25 Лист7/4/19119-20
Про виконання протокольного рішення за 
результатами селекторної наради від 25.11.2020

108
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

11054/08-21 Лист3611-07/69840-0
Про надання інформації щодо програм для 
підприємців

109
23.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11056/08-50 Лист2832-06/69924-0
Про надання контактних даних голів об’єднаних 
територіальних громад

110
24.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11089/08-23 Лист2902-02/70021-0
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
щодо схвалення Концепції сільського розвитку

111
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

11125/08-31 Лист4602-04/70172-0
Про представлення Національного стенду України 
на міжнародних виставках та ярмарках у 2022 році 

112
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11010/08-28 Лист16276/0/2-20/29
Про надання інформації щодо залучення 
недержавних організацій до надання соціальних 
послуг

113
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11075/08-28 Лист16450/0/2-20/57
Про участь у міжнародній науково-практичній 
конференції з питань психічних розладів 
25-27.11.2020

114
24.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11096/08-28 Лист16443/0/2-20/49
Про інформування щодо проведення заходів в 
рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти 
насильства"

115
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11197/08-35 Лист12828/2/2-20/57
Про надання інформації щодо проведення заходів в 
межах інформаційно-просвітницької кампанії з 
розвитку патронату над дитиною в межах реформи 
деінституціалізації в регіонах

116
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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11249/08-28 Лист16707/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

117
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

11053/08-28 Лист10083/02/09.1-20
Про надання інформації стосовно потреби у 
бланках посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок 
війни

118
23.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11206/08-28 Лист10251/04/11.2-20
Про пролонгацію Договору про співпрацю між 
Мінветеранами, УАФ та ФФУ АТО на 2021 рік, 
включаючи "Всеураїнські змагання з футболу серед 
ветеранів російсько-української війни"

119
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

11016/08-21 Лист49020-07-6/3475
Про передачу нерухомого майна

120
13.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11127/08-20 Лист08020-08/1-6/36
Про видатки на оплату праці районних державних 
адміністрацій

121
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11211/08-20 Лист05110-14-6/3657
Про схвалення Кабінетом Міністрів України 
проєкту державного бюджету на 2021 рік, 
підготовленого до другого читання

122
28.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

11003/08-51 Лист1/06-6-6122
Про розміщення інформаційних матеріалів з 
проєкту Дія.Бізнес 

123
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова
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11004/08-51 Лист1/04-1-6147
Про підготовку, погодження та внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України проєктів актів у 
електронній формі

124
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11148/08-20 Лист1/06-3-6237
Про надання інформації щодо видатків ЦНАП за 
2019 та 2020 роки

125
26.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11149/08-21 Лист1/06-3-6236
Про вжиття заходів для покращення якості 
адмінпослуг та роботи ЦНАП

126
26.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11209/08-51 Лист1/06-2-6306
Про звітування та налагодження співпраці щодо 
користування веб-порталом "Портал Дія"

127
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

11043/08-20 Лист01-2613/38-1
Про виділення коштів у 2021 році з обласного 
фонду охорони навколишнього природного 
середовища

128
18.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

11036/08-43 Лист02-68/693-3
Про нагородження Щербакова О.В. (та інші)

129
23.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11045/08-43 Лист02-68/690-2
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Гоєнко Н.Ю.

130
19.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11046/08-43 Лист02-68/691-2
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Магдаліні Є.В.

131
19.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

11049/08-54 Лист4906/01-13
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про використання будівель закладів охорони 
здоров'я області

132
23.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11083/08-54 Лист4793/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ"
Про виділення коштів для проведення розрахунків 
з постачальниками та погашення існуючої 
кредиторської заборгованості

133
23.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11084/08-54 Лист4785/01-11
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР"
Про виділення коштів на добудову корпусу-вставки 
№3

134
23.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11151/08-54 Лист4928/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на будівництво нового 
корпусу БДПТ

135
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11152/08-54 Лист4866/01-11
Про забезпечення пожежної та техногенної безпеки 
у період проведення ІІ туру місцевих виборів

136
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11153/08-54 Лист01-26/1121
Про вжиття заходів щодо завершення 
реконструкції КЗ "Запорізький обласний художній 
музей"

137
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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11236/08-54 Лист4955/01-13
Про ситуацію, яка склалася на КП 
"Соцкомуненергія" ЗОР

138
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11237/08-54 Лист4805/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ" ЗОР
Про виділення коштів на реставрацію фасаду 
будівлі закладу

139
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11238/08-54 Лист4861/01-27
КП "ВОДОКАНАЛ" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про заборгованість КП "Облводоканал" ЗОР за 
послуги з централізованого водопостачання

140
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11239/08-54 Лист01-26/1123
Про закінчення терміну дії договору оренди 
водного об'єкту Стойловським О.А.

141
26.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11240/08-54 Лист3927/01-13
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів для монтажу новорічної 
ялинки

142
25.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

11099/08-09 Депутатське звернення605
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо видатків обласного 
бюджету на 2021 рік

143
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11188/08-09 Депутатське звернення129
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про висновки та рекомендації комісії

144
27.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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11235/08-09 Депутатське звернення607
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
26.11.2020

145
26.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

11144/08-22 Лист001-065/18129
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК"

146
24.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

11024/08-40 Лист1/38-580
Про згоду на розроблення технічної документації із 
землеустрою

147
18.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Мотор Січ"

11242/08-22 ЛистУГЕ/08-14165
Про відомості щодо засобів провадження 
господарської діяльності з виробництва та 
транспортування теплової енергії

148
24.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

11069/08-43 Лист35/2633
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Стрельченко К.В.

149
23.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11189/08-43 Лист5127
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про нагородження Пасльон В.М (та інші)

150
27.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11255/08-43 Лист6525
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Бабая Є.П. (та інші)

151
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок
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11171/08-28 Лист192
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ
Про вжиття невідкладних заходів щодо 
забезпечення своєчасної виплати зарплати 
працівникам сфери життєзабезпечення

152
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11041/08-43 Лист2545
D.TEK, ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС"
Про нагородження Арсланова С.В. та інших

153
19.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11094/08-40 Лист32
ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ВІНД ГРУП"
Про внесення змін до договорів оренди земельних 
ділянок

154
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11105/08-49 Лист204/2020
ТОВ "ІНСТИТУТ ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - 
ГЕО"
Про відзив на апеляційну скаргу на рішення 
Запорізького окружного адміністративного суду

155
19.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11106/08-49 Лист910/1956/18
ТОВ "РИБГОСП КАМ'ЯНСЬКИЙ"
Про касаційну скаргу на Постанову Північного 
апеляційного господарського суду від 20.10.2020

156
20.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11115/08-40 Лист01/2171
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 07.12.2020 
№ 561***

157
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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11116/08-40 Лист01/2172
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою

 *** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 07.12.2020 
№ 562***

158
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11128/08-22 Лист03/11
ТОВ "МОТОР ІНВЕСТ ГРУП"
Про транспортне забезпечення мешканців 
Запорізької області

159
24.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11136/08-40 Лист201/2411/01
ТОВ "ВИРОБНИЧА МЕРЕЖА "ДНІПРО"
Про надання інформації щодо розгляду клопотання 
з питань дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

160
24.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11195/08-23 Лист2627/2/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про порушення законодавства

161
20.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

11029/08-39 Лист29
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР "ГІДРОПРОЕКТ"
Про погодження Паспорта водного об'єкта

162
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11034/08-22 Лист23/11
ПП "ТРАНСАГРО"
Про заміну автотранспорту

163
23.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11050/08-43 Лист502
ПАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА"
Про нагородження Юдіної Т.А. (та інші)

164
18.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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11051/08-43 Лист503
ПАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА"
Про присвоєння почесного звання Кандибей Н.В.

165
18.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11052/08-26 Лист1730/11-2020
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про анулювання ліцензії на виробництво теплової 
енергії

166
18.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11066/08-35 Лист112/11
ЗБФ "ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
Про проведення семінару-тренігу "Просування 
порядку денного "Жінки, Мир, Безпека" 
01-03.12.2020

167
23.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11071/08-40 Лист3210
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про дозвіл на розроблення проєкту землеустрою

168
24.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11072/08-40 Лист3212
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про реєстрацію права власності за Державою на 
земельну ділянку

169
24.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11073/08-40 Лист3211
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про дозвіл на розроблення проєкту землеустрою

170
24.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11074/08-40 Лист917
КП "ТИТАН"
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою

171
24.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11173/08-40 Лист08/2011
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

172
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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11174/08-40 Лист08/2012
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

173
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11175/08-40 Лист08/2013
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

174
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11176/08-40 Лист08/2014
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

175
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11177/08-40 Лист08/2015
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

176
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11178/08-40 Лист08/2016
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

177
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11179/08-40 Лист08/2017
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

178
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11180/08-40 Лист08/2018
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

179
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11181/08-40 Лист08/2019
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

180
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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11182/08-40 Лист08/2020
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

181
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11183/08-40 Лист08/2021
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

182
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11184/08-40 Лист08/2022
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

183
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11185/08-40 Лист08/2023
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

184
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11186/08-40 Лист08/2024
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

185
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11187/08-40 Лист08/2025
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання права користування земельною 
ділянкою

186
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11253/08-20 Лист301120-1
ПП "ІНВАЛІДІВ ДІВА"
Про надання права користування пільгами з 
оподаткування

187
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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11267/08-28 Лист03-770/1469
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Про співпрацю в сфері дотримання роботодавцями 
законодавства про зайнятість та працевлаштування 
осіб з інвалідністю

188
26.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

11201/08-26 Лист12/2072
Про недопущення припинення водопостачання 
мешканцям м.Вільнянськ

189
27.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

11030/08-37 Лист702
Про презентацію знахідки підводних археологів на 
Хортиці 24.11.2020

190
23.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

11114/08-44 Лист001
ГО "УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "ЩИТ"
Про протокол засідання ради

191
19.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11155/08-44 Лист15
ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ - ДІТЕЙ 
ВІЙНИ"
Про надання підтримки організації

192
24.10.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11168/08-44 Листб/н
ГО "УБД "ЩИТ"
Про виділення приміщення для роботи 
Координаційної ради учасників АТО

193
27.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11260/08-33 Листб/н
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА МУКОВІСЦИДОЗ"
Про виділення коштів на закупівлю інгаляційного 
торбаміацину

194
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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11261/08-33 Листб/н
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА МУКОВІСЦИДОЗ"
Про збільшення фінансування

195
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

11044/08-26 Лист696
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ПОЛОГІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про переоформлення ліцензії на провадження 
господарської діяльності з централізованого 
водопостачання та водовідведення

196
18.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

11135/08-49 Лист314/2135/19
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 07.12.2020 по справі 
Борисенко С.А.

197
24.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

11032/08-20 Лист5847
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

198
23.10.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11062/08-33 Лист2078
КНП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ 
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про заключення договору про перехідне фінансове 
забезпечення комплексного надання медичних 
послуг

199
23.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

11172/08-40 Лист35-04/3119
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки

200
25.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

30



№
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

Офіс Президента України

11020/08-16 Лист41-01/157
(К. Тимошенко) ТОВ ДОК "ЕНЕРГОДАР" ДЗО ТА 
В "ЛАЗУРНА РАЙДУГА"
Про невиконання умов договору

201
19.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11065/08-16 Лист41-01/183
(К. Тимошенко) Про заходи з відзначення Дня 
пам'яті жертв голодоморів (28.11.2020)

202
23.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11080/08-16 Лист41-01/186
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
23.11.2020

203
23.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11086/08-16 Лист41-01/192
(К. Тимошенко) ТОВ ДОК "ЕНЕРГОДАР" ДЗО ТА 
В "ЛАЗУРНА РАЙДУГА"
Про вжиття заходів щодо термінової виплати 
заборгованості за надані послуги

204
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11170/08-16 Лист02-01/2628
(А. Єрмак) Про активізацію роботи в частині 
національно-патріотичного виховання

205
25.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11202/08-16 Лист09-07/27
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради 
30.11.2020 о 13-00

206
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України

11087/08-02 Розпорядження512/2020-рп
Про звільнення О.Руденка з посади голови 
Вільнянської районної державної адміністрації 
Запорізької області

207
23.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11169/08-02 Розпорядження521/2020-рп
Про звільнення А.Хворостянова з посади голови 
Оріхівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

208
25.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
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Більмацька райдержадміністрація

11140/08-42 Лист01.1-16/0583
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Симоненко Ю.І.

209
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

11213/08-42 Лист01.1-17/0349
Про погодження звільнення Хілько О.Л.

210
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11233/08-43 Лист01-1-18/0339
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Філь Н.В.

211
12.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11234/08-42 Лист01.1-17/0348
Про погодження звільнення Цвєтова С.В.

212
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

11194/08-45 Лист01-01-29/520
Про списання виборчих скриньок

213
25.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

11263/08-43 Лист01-15/0219
Про нагородження Боровика В.П.

214
20.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

11093/08-42 Лист01-18/0627
Про погодження премії Чудесновій С.І. за листопад 
2020 року

215
11.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

11146/08-42 Лист01-18/0627
Про погодження премії Чудесновій С.І. за листопад 
2020 року

216
11.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

11190/08-27 Лист01-15/0607
Про визначення державних і регіональних інтересів 
для їх урахування під час розроблення 
містобудівної документації на місцевому рівні

217
06.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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Мелітопольська райдержадміністрація

11031/08-42 Лист02-57/116-к
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Цапу В.Д.

218
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

11137/08-20 Лист01-20/0652
Про субвенцію районного бюджету

219
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11138/08-20 Лист01-20/0653
Про субвенцію районного бюджету

220
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

11109/08-42 Лист13-29/0369
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Шевченко О.В.

221
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Веселівська райрада

11150/08-22 Лист01-01-21/510
Про боротьбу з нелегальними пасажирськими 
перевезеннями

222
24.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

11025/08-22 Лист01-48/2919
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про забезпечення роботи пункту 
габаритно-вагового контролю транспортних засобів

223
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11063/08-20 Лист01-32/1215
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про відсутність фінансування на придбання 
шкільного автобуса

224
24.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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11081/08-20 Лист576/02-01-32
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про надання інформації щодо проведення робіт із 
озеленення території дитячого садочку

225
24.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11142/08-37 Лист972/02-01-17
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про встановлення меморіальної дошки на честь 
Жукова О.І.

226
24.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11191/08-40 Лист1077
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про зайняття земельної ділянки КП "Ритуальна 
служба "Ритуал"

227
16.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11266/08-21 Лист1377/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про збереження майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області

228
25.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

11039/08-20 Доповідна записка33д/04-01
Про поновлення проведення внутрішнього аудиту 
та перенесення контрольного терміну виконання 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
30.09.2020 № 421

229
23.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

11022/08-51 Лист3220/03-02
Про підключення учасників семінару до платформи 
Zoom 26.11.2020

230
23.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі
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11139/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл бюджетних асигнувань за 
КПКВК 7781010 "Здійснення виконавчої влади у 
Запорізькій області" по структурним підрозділам 
облдержадміністрації

231
26.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

11256/08-50 Лист1.1-07/0481
Про організацію наради 01.12.2020 о 14-00

232
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Департамент капітального будівництва

11141/08-22 Доповідна запискаб/н
Про надання стоянки для службового автомобіля 
Департаменту капітального будівництва ЗОДА

233
26.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

11254/08-35 Доповідна запискаб/н
Про обставини смерті вихованця КУ "Запорізький 
дитячий будинок-інтернат" ЗОР Вагуріна Д.М.

234
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11265/08-28 Лист03.2-39/1228
Про заборону відвідувати інтернатні установи 
системи соціального захисту населення

235
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Управління містобудування та архітектури

11085/08-42 Лист04-07/143
Про погодження матеріальної допомоги Пасько 
О.А.

236
23.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління національної поліції в Запорізькій області

11033/08-46 Лист11526/6-2020
Про надання представника для представлення 
інтересів держави

237
23.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

11100/08-49 Ухвала280/388/19
УХВАЛА суду по справі ВП "Запорізька АЕС"

238
20.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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11103/08-49 Ухвала908/2153/20
УХВАЛА суду по справі ПП "Адам"

239
17.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

11058/08-46 Лист15/3-123вих-20
Про надання інформації щодо ландшафтного 
заказника "Цілинна ділянка з ставками" та 
"Цілинна ділянка з лісовим масивом"

240
20.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11068/08-43 Лист07-1085вих-20
Про нагородження Ковалевського М.А. (та інші)

241
20.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

11042/08-20 Лист01-08/1504
Про виділення коштів для реалізації Програми 
розвитку лісового фонду Запорізької області

242
23.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

11102/08-49 Лист321/1395/18/22-
Про виклик до суду на 13.01.2021 по справі 
Рудкіної Н.П.

243
18.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

11259/08-39 Лист2-2-6/3649-20
Про надання інформації щодо виконання програми, 
визначеної меморандумом про співпрацю у сфері 
рибного господарства

244
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

11101/08-49 Лист11699/21
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС
Про постанову щодо скасування процесуального 
документу

245
20.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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11143/08-26 Лист8/20/293-20
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про Акт щодо підтвердження факту відсутності 
газифікації природним газом багатоквартирних 
будинків

246
24.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Прокуратура

11070/08-46 Лист35-97-7118вих20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Градоліт"

247
23.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11270/08-46 Лист32/2-6641вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо вжиття заходів з 
відшкодування заробітної плати за час вимушеного 
прогулу Подорожко Н.М.

248
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

11108/08-21 Лист11/1-32-04502
Про надання документів та інформації щодо 
об`єкта державної власності

249
06.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11110/08-21 Лист11/1-32-04503
Про надання документів та інформації щодо 
об`єкта державної власності

250
06.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

11111/08-21 Лист11/1-32-04504
Про надання документів та інформації щодо 
об`єкта державної власності

251
06.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Управління державної служби якості освіти у Запорізькій 
області

11262/08-32 Лист07-23/508
Про налагодження співпраці

252
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

11156/08-46 Лист59/3/2-1453нт
Про надання інформації стосовно Шматка А.С.

253
26.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11157/08-46 Лист59/3/2-1454нт
Про надання інформації стосовно Шматка А.С.

254
26.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11269/08-46 Лист59/14/3055
Про надання інформації щодо промислових 
підприємств, які здійснюють викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

255
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

11124/08-20 Лист04-08-07-15/488
Про усунення порушень бюджетного законодавства

256
25.11.2020від

№
від 26.11.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

11088/08-45 Лист21-28-4789
Про випробування КСЗІ АІТС Реєстру

257
23.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна екологічна інспекція України

11208/08-39 Лист10309/3.1/11-20
Про посилення заходів щодо охорони хвойних 
насаджень у передноворічний період 2021 р.

258
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

11251/08-51 Лист03-17277/114
Про листування через СЕВ ОВВ

259
30.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру
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11012/08-40 Лист13-28-0.133-121
Про дотримання законодавства із земельних питань

260
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

11198/08-29 Лист16-17164/163-2
Про надання інформації щодо стану існуючих 
систем оповіщення цивільного захисту різних 
рівнів, їх реконструкції (модернізації)

261
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

11117/08-22 Лист6977/1/5.1-6-165
Про внесення змін до Переліку

262
25.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне космічне агентство України

11246/08-22 Лист4738/09-16Д03.2
Про потребу державних споживачів у даних 
дистанційного зондування Землі на 2021 рік

263
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

11196/08-22 Лист12661/17.2/7-20
Про проведення відкритого обговорення проєктів 
тарифів 02.12.2020

264
26.11.2020від

№
від 27.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11241/08-22 Лист12703/17.1/7-20
Про проведення відкритого обговорення змін до 
Інвестиційної програми ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" 02.12.2020

265
27.11.2020від

№
від 30.11.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

11013/08-47 Лист22-03/62173/20
Про реалізацію повноважень уповноваженими 
підрозділами з питань запобігання та виявлення 
корупції

266
20.11.2020від

№
від 23.11.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рахункова палата України

11097/08-51 Лист11-2651
Про подання фінансової та бюджетної звітності 
засобами СЕВ ОВВ 

267
11.11.2020від

№
від 25.11.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
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

Український інститут національної пам'яті

11057/08-37 Лист3130/2.1-07-20
Про методологічні матеріали до 87-х роковин 
Голодомору (28.11.2020)

268
23.11.2020від

№
від 24.11.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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