
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 21.12.20 по 24.12.20

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

11860/08-25 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування) (Департамент 
культури)
Про надання дозволу на проведення ремонту 
перекриття даху будівлі КЗ "Запорізький 
академічний обласний театр юного глядача" ЗОР

1
22.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11900/08-20 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11.08.2020 № 346 "Про 
затвердження обсягу субвенції щодо приймальних 
відділень в опорних закладах охорони здоров'я на 
2020 рік"

2
23.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

11805/08-09 Депутатське звернення04-14/11-2020/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про надання інформації щодо стану археологічної 
спадщини 

3
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

11857/08-28 Лист1949/20
ГО "ЛА СТРАДА - УКРАЇНА"
Про презентацію відеороликів з протидії торгівлі 
людьми 24.12.2020

4
22.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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11913/08-37 Лист94-12/20-4
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПРАЦЕЗДАТНИХ ІНВАЛІДІВ"
Про захист українського кіновиробника

5
23.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

11868/08-41 Лист84
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ) GMBH
Про заходи щодо професійного розвитку 
посадовців місцевого самоврядування

6
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11802/08-51 Лист99
ІНСТИТУТ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ
Про пропозиції щодо співпраці з питань створення 
Реєстру територіальної громади

7
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11815/08-49 Адвокатський запит11/12/2020/01
АДВОКАТ ЧЕРКАШИН І.І.
Про надання інформації щодо дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою Бєловій В.М.

8
11.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11816/08-49 Адвокатський запит11/12/2020/01
АДВОКАТ ЧЕРКАШИН І.І.
Про надання інформації щодо дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою Бєловій Л.М.

9
11.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11859/08-39 Лист212
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ 
ПІВДЕННОГО ОКРУГУ
Про виконання функцій та території Запорізької та 
Херсонської областей

10
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11862/08-21 Лист371
СОЮЗ ЮВЕЛІРІВ УКРАЇНИ
Про включення представника до складу робочої 
групи з питань діяльності мікро- і малого 
підприємництва

11
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

2



№
з/п
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11873/08-31 Лист467
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про поширення програми Consultant's digest #2

12
22.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

11896/08-22 Лист01/47073
НАК "УКРЕНЕРГО"
Про участь у відкритті магістральної лінії 
електропередачі (с. Нові Лагері, Херсонська обл.) 
24.12.2020 о 10-30

13
23.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Посольства

11834/08-41 Лист6136/36-200-126
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
МОЛДОВА
Про візит в Україну обраного Президента 
Республіки Молдова (січень 2021 року)

14
18.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

11828/08-49 Ухвала910/8690/20
УХВАЛА суду по справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

15
08.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11830/08-49 Рішення580/2634/20
ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
РІШЕННЯ суду по справі ТОВ "Агрохімпродукт"

16
08.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11872/08-49 Лист1648/2/760/4187/
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
Про надання інформації щодо місця реєстрації 
Ілюхіної В.В.

17
16.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

11807/08-17 Лист42209/0/2-20
(В. Федорчук) Про розгляд низки питань галузі 
охорони здоров'я, які потребують негайного 
вирішення

18
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

3
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11814/08-06 Доручення50781/1/1-20
(М. Федоров) Про забезпечення трудових гарантій 
депутатської діяльності

19
21.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11835/08-06 Доручення50681/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про організацію надання соцпослуг

20
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11838/08-06 Доручення51716/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ КРУЛЬКО І.І.
Про розгляд звернення трудового колективу філії 
"Запорізький кінний завод № 86" ДП "Конярство 
України" щодо приватизації земель 

173/4-139

21
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11842/08-03 Розпорядження1578-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
зобов’язань Уряду України, взятих в рамках 
міжнародної ініціативи “Партнерство Біарріц” з 
утвердження гендерної рівності

22
16.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11843/08-03 Розпорядження1585-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
першого етапу (до 2022 року) Стратегії 
популяризації української мови до 2030 року 
“Сильна мова — успішна держава”

23
16.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11844/08-03 Розпорядження1588-р
Про затвердження плану комплектування Інституту 
державного управління та наукових досліджень з 
цивільного захисту слухачами із числа керівного 
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту, на 2021 рік

24
16.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11845/08-03 Розпорядження1251
Про виділення коштів для забезпечення опорних 
закладів охорони здоров’я у госпітальних округах 
медичним обладнанням, а саме системами 
рентгенівськими діагностичними стаціонарними 
загального призначення (цифровими) та апаратами 
ультразвукової діагностики

25
16.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11846/08-03 Постанова1259
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 2016 р. № 975 та від 29 
серпня 2018 р. № 673

26
16.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

11847/08-03 Постанова1269
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 січня 2018 р. № 55

27
16.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11848/08-03 Постанова1277
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 10 листопада 2010 р. № 1025 і від 10 
липня 2019 р. № 691

28
18.11.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11849/08-03 Постанова1278
Про запровадження експериментального проекту з 
реалізації функціоналів першої черги Єдиної 
інформаційної системи соціальної сфери

29
11.11.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11880/08-17 Лист42502/0/2-20
(О. Войтович) Про звернення голови Семенівської 
сільської ради А.Єрмоленка щодо проблемних 
питань у сфері земельних відносин та можливих 
протиправних дій посадових осіб територіального 
органу Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

30
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11885/08-06 Доручення51705/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про відкриття автобусних маршрутів 
та затвердження їх паспортів

31
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

5



№
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Джерело  інформації 
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11886/08-06 Доручення51939/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про Резолюцію форуму малого та 
середнього бізнесу

32
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11893/08-03 Постанова1285
Про внесення змін до Регламенту Кабінету 
Міністрів України та скасування постанов Кабінету 
Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 168 і від 
13 травня 2020 р. № 363

33
16.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11894/08-03 Постанова1282
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

34
16.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11898/08-06 Доручення51090/1/1-20
(О. Стефанішина) Про дотримання вимог Указу 
Президента України від 18.09.1996р. №841/96 "Про 
заходи щодо вдосконалення координації діяльності 
органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин"

35
23.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11906/08-17 Лист19-15/905
ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про права, визначені законодавством у сфері 
захисту персональних даних

36
21.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11915/08-06 Доручення51976/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ЯЦЕНКО А.В.
Про звернення трудового колективу філії 
"Запорізький кінний завод №86" ДП "Конярство 
України" щодо заборгованості по виплаті 
заробітних плат працівникам та податків

37
23.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11917/08-06 Доручення51644/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про започаткування соціального 
проекту "Активні парки - локації здорової України"

38
23.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11927/08-06 Доручення52480/0/1-20
(О. Стефанішина) Про проведення всеукраїнської 
роз’яснювально-інформаційної кампанії EUkraina

39
24.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

11939/08-44 Лист128
АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДІЙНИКІВ УКРАЇНИ
Про популяризацію благодійництва та 
волонтерства

40
24.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

11865/08-22 Лист22/3.2-4736-20
Про виконання пункту 81 Плану пріоритетних дій 
Уряду на 2020 рік

41
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

11840/08-39 Лист25/7-11/12088-2
Про надання планів зі створення і розширення 
територій та об’єктів ПЗФ

42
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

11803/08-22 Лист4342/25/14-20
Про засідання круглого столу 23.12.2020 на тему 
"Дорожній сезон 2020"

43
21.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11929/08-22 Лист4438/25/14-20
Про надання інформації щодо результатів 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах загального користування державного 
значення

44
24.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

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

11809/08-38 Лист15399/5.1
Про спрощення звітування за Протоколом № 35 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 09 жовтня 2020 року

45
17.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

11833/08-37 Лист15562/6.11.7
Про проведення онлайн-конференції на тему: 
"Впровадження нової редакції Порядку обліку 
об’єктів культурної спадщини" 22.12.2020 о 12:30

46
21.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11889/08-38 Лист15697/12.3
Про висвітлення соціального ролика під умовною 
назвою ,,Бережіть себе”

47
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

11924/08-38 Лист3112/5.1/20
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2021 рік з 
реалізації Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018-2021 роки"

48
23.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

11883/08-34 Лист6141/5.2
Про затвердження плану заходів з розвитку 
неолімпійських видів спорту на 2018—2022 роки

49
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11921/08-34 Лист6190/16
Про рішення колегії від 18.12.2020 № 6-2/12/20 
"Про розвиток спортивної інфраструктури в 
Донецькій області"

50
23.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

11935/08-32 Лист1/9-708
Про проведення онлайн-наради з питань діяльності 
закладів освіти 29.12.2020 о 12-00

51
24.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11881/08-33 Лист25-04/39030/2-2
Про забезпечення опорних закладів охорони 
здоров'я медичним обладнанням

52
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання охорони здоров'я 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

11903/08-33 Лист17-01/39067/2-2
Про виконання пункту 10 Протоколу наради від 
14.12.2020 під головуванням Прем'єр-міністра 
України та за участю Зеленської О.В. з питань 
реформування системи шкільного харчування в 
частині надання роз'яснень стосовно порядку 
отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з медичної практики закладами освіти

53
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11943/08-20 Наказ2965
Про внесення змін до паспорта бюджетної 
програми на 2020 рік

54
22.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

11801/08-21 Лист7/34/20248-20
Про участь у нараді щодо передачі закладів освіти 
та культури із спільної власності територіальних 
громад у спільну комунальну власність 22.12.2020 
о 14:00

55
21.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11808/08-25 Лист7/15.1/20198-20
Про опосередковану вартість спорудження житла 
за регіонами України станом на 01.10.2020

56
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11850/08-25 Лист7/19/20310-20
Про надання інформації щодо реалізації програми 
"Велике будівництво"

57
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11866/08-26 Лист7/11/20342-20
Про Методику розроблення схем теплопостачання 
населених пунктів України

58
22.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11867/08-21 Лист7/13.1/20326-20
Про передачу у комунальну власність 
територіальних громад об'єктів спільні власності 
територіальних громад

59
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11871/08-25 Лист7/4/20345-20
Про проведення селекторної наради з питань 
реалізації програми "Велике будівництво" 
23.12.2020 о 17-00

60
22.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11892/08-41 Лист7/36.3/20388-20
Про надання інформації щодо виконання 
Державної програми розвитку транскордонного 
співробітництва на 2016-2020 роки

61
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11920/08-26 Лист7/10.2/20464-20
Про надання інформації щодо тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання

62
23.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11928/08-19 Лист7/36.4/20390-20
Про діяльність Агенції регіонального розвитку 
Запорізької області

63
22.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

11813/08-48 Лист2714-20/74848-0
Про проблемні питання у бронюванні 
військовозобов'язаних

64
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11796/08-36 Лист17767/0/2-20/57
Про стан використання субвенції на придбання 
житла для дітей-сиріт

65
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

11804/08-35 Лист17770/0/2-20/57
Про надання кандидатури до персонального складу 
Національної ради з питань раннього втручання 

66
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11806/08-28 Лист17724/0/2-20/51
Про підготовку звіту щодо стану виконання заходів 
з реалізації Стратегії подолання бідності

67
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

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

11811/08-35 Лист17810/0/2-20/57
Про надання пропозицій до проєкту Закону 
України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запобігання 
жорстокому поводженню з дітьми, виникненню 
безпосередньої загрози їхньому життю або 
здоров’ю та подолання цих явищ"

68
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11887/08-28 Лист17934/0/2-20/29
Про направлення копій наказів

69
21.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

11890/08-35 Лист17996/0/2-20/29
Про видачу бланків посвідчень батьків та дитини з 
багатодітної сім'ї

70
23.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11891/08-35 Лист18011/0/2-20/57
Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо захисту 
прав дітей та соціальної підтримки сім’ї"

71
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11925/08-35 Лист18067/0/2-20/57
Про скасування наказу Мінсоцполітики від 
11.11.2020 № 761

72
23.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

11817/08-28 Лист11008/02/09.2-20
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення

73
21.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11877/08-33 Лист11068/05/12.4-20
Про надання кандидатури для участі в онлайн 
нараді щодо викликів та загроз під час поширення 
коронавірусу 24.12.2020

74
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство фінансів

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11832/08-41 Лист12010-04-6/3914
Про реалізацію проєктів у рамках програми Danida 
Business Finance в України

75
17.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11923/08-20 Лист05110-14-6/4015
Про застосування ґендерно орієнтованого підходу у 
бюджетному процесі на місцевому рівні у 2021 році

76
23.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

11810/08-51 Лист1/06-3-6938
Про надання інформації щодо моніторингу 
трансформації ЦНАП РДА

77
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11825/08-51 Лист1/06-3-6965
Про послуги єМалятко

78
21.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11851/08-51 Лист1/06-4-6992
Про широкосмуговий доступ до Інтернету та 
телекомунікацій

79
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11918/08-21 Лист1/06-3-7052
Про питання надання адміністративних послуг

80
23.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11919/08-51 Лист1/06-3-7046
Про подання звітності з функціонування ЦНАП та 
щодо проектної мережі ЦНАП

81
23.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Кам'янсько-Дніпровська міська рада

11822/08-46 Лист4554/06-01
Про надання методичних рекомендацій СБУ від 
28.07.2020 № 26/2-4588

82
17.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

11858/08-54 Лист5109/01-11
КП "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА" ЗОР
Про надання фінансової підтримки

83
18.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11895/08-54 Лист5163/01-07
Про звернення НДУ Мельника П. щодо 
недопущення закриття КНП "Санаторій медичної 
реабілітації "Глорія" ЗОР

84
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11899/08-54 Лист51090/1/1-20
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про фінансову підтримку закладу

85
23.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

11874/08-22 ЛистСЛ/02-2008
Про недопущення відключення від 
електропостачання

86
22.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

11853/08-48 Лист1109
Про усунення недоліків ведення військового обліку

87
10.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

11938/08-48 Лист23/7696
Про вирішення питань обсервації громадян після 
перетину кордону

88
22.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Військові частини

11863/08-43 Лист3/33/9/3-3294
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Любишка К.Є. (та інші)

89
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11852/08-22 Лист83
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

90
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

11937/08-48 Лист23/6166
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про розроблення програми сприяння розвитку 
матеріально-технічної бази Бердянського 
прикордонного загону

91
17.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

11831/08-49 Лист910/8690/20
Про заяву щодо участі у судовому засіданні по 
справі АТ "Запорізький завод феросплавів"

92
22.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

11820/08-22 Лист44/20
ГО "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА 
РОБІТНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ"
Про надання кандидатур до складу конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників

93
15.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11821/08-22 Лист10-19
ГО "СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ КОЛІСНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"
Про надання кандидатур до складу конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників

94
15.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11926/08-49 Лист280/6688/20
ГО "РІДНА ЗЕМЛЯ ЗАПОРІЗЬКА"
Про клопотання щодо залучення третьої особи по 
справі ТОВ "Альфа Транс"

95
21.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Суди

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

11932/08-49 Лист335/11295/19
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про повістку виклик до суду у справі 
2/335/425/2020

96
16.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

11916/08-43 Лист169
ТОВ "ВІЗУС"
Про присвоєння почесного звання Завгородній Н.Г.

97
24.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

11861/08-43 Лист863
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Віхляєва В.В.

98
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11897/08-20 Лист01-24/1045
КЗ "ВІЛЬНЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про повернення коштів

99
21.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

11795/08-16 Лист09-07/31
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради з 
питань боротьби з COVID-19 21.12.2020 о 13-00

100
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11797/08-16 Лист41-01/287
(К. Тимошенко) Про участь у нараді з питань 
інформаційної політики 24.12.2020 о 10-00

101
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

11798/08-16 Лист41-01/288
(К. Тимошенко) Про утворення робочих груп щодо 
врегулювання проблемних питань фізичних 
осіб-підприємців

102
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

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

11878/08-16 Лист47-01/539
(Ю. Соколовська) Про надання інформації щодо 
працівників державного/комунального сектору 
економіки, які надавали соціальні послуги у період 
дії карантину

103
21.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11879/08-16 Лист41-01/289
(К. Тимошенко) Про надання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
21.12.2020

104
21.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11944/08-16 Лист41-01/290
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
21.12.2020

105
21.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Президент України

11799/08-02 Указ574/2020
Про започаткування соціального проекту "Активні 
парки – локації здорової України"

106
17.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11800/08-02 Указ573/2020
Про внесення змін до Положення про державні 
стипендії імені Левка Лук'яненка

107
17.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

11910/08-20 Лист01-24/1046
КЗ "ВІЛЬНЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про повернення коштів

108
18.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11912/08-42 Лист01-24/0989
Про фінансування та функціонування відділів 
райдержадміністрацій з 01.01.2021р.

109
18.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

11902/08-42 Лист01-06/558
Про погодження звільнення Діоби Л.М.

110
18.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

16



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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Якимівська райдержадміністрація

11826/08-42 Лист01-31/508
Про погодження звільнення Дорофєєвої Л.В.

111
21.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11827/08-42 Лист01-46/0555
Про погодження звільнення Водоп'янової І.В.

112
21.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

11901/08-40 Лист2294
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про незаконну передачу земель державної 
власності в оренду

113
23.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11940/08-42 Рішення23
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про створення Служби у справах дітей 
виконавчого комітету Нововасилівської селищної 
ради та затвердження Положення про Службу у 
справах дітей

114
18.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

11941/08-20 Доповідна записка41д/04-01
Про проведення планового внутрішнього аудиту в 
Департаменті соціального захисту населення ЗОДА

115
24.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11942/08-20 Доповідна записка42д/04-01
Про затвердження зведених стратегічного плану на 
2019-2021 роки (із змінами) та операційного плану 
на 2021 рік діяльності з внутрішнього аудиту ЗОДА

116
24.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ 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

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

11819/08-49 Доповідна запискаб/н
Про організацію супроводу справи № 808/2090/18 у 
судовому процесі

117
21.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Департамент захисту довкілля

11905/08-20 Лист363/09
Про надання пропозицій до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів

118
23.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Департамент освіти і науки

11911/08-32 Доповідна запискаб/н
Про придбання шкільних автобусів

119
23.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

11934/08-20 Лист07.2-08/10442
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

120
23.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ 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

11908/08-29 Лист5301-5064/5305
Про ліквідацію пожежно-рятувальної частини, що 
надає послуги з охорони від пожеж ТОВ "ЗТМК"

121
18.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

11909/08-20 Лист72381/10/08-01-
Про доцільність перебування на податковому 
обліку Запорізької обласної виборчої комісії

122
21.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

18



№
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

11936/08-46 Лист15/3-199вих-20
Про надання інформації щодо санітарних рубок 
лісів

123
23.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

11854/08-48 Лист429
Про стан військового обліку

124
22.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

11829/08-49 Лист280/5406/19/479
Про копію ухвали суду по справі Гордієнка В.В. та 
виклик до суду на 12.01.2021

125
16.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

11855/08-22 Лист99948/23.3/24-20
ПРИДНІПРОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ УКРТРАНСБЕЗПЕКИ
Про включення до Програми закупівель

126
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

11856/08-42 Лист262
Про участь у онлайн-опитуванні "Антикорупційна 
доброчесність 2020"

127
22.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

11875/08-46 Лист08-67/6100
Про Довідку за результатами проведених 
щомісячних безвиїзних перевірок

128
11.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11907/08-46 Лист23560/08-64/901
Про результати попередньої експертизи проєкту 
розпорядження голови облдержадміністрації

129
12.11.2020від

№
від 23.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
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

11933/08-49 Лист13069/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
впровадження у справі Мохнатко С.О.

130
22.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

11904/08-46 Лист15/2-2054-20
Про пред'явлення позову до Романенко Н.А. щодо 
відшкодування зворотної вимоги

131
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

11812/08-21 Лист02/1-35-04922
Про надання інформації щодо стану використання 
державного майна, яке перебуває на балансі ЗОДА

132
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

11864/08-22 ЛистН-21/799
Про правопорушення на залізничному транспорті

133
18.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

11884/08-22 Лист17/2983
Про надання проєкту Державної програми 
будівництва спеціалізованих сервісних майданчиків 
для стоянки вантажних транспортних засобів 
(TIR-паркінги)

134
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

11841/08-37 Лист2301.12-10932/2
Про погодження плану роботи на 2021 рік

135
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Управління державної служби якості освіти у Запорізькій 
області

11869/08-32 Лист03-23/564
Про вивчення стану ведення обліку дітей 
дошкільного, шкільного віку у Запорізькій області

136
22.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Освіта і наука 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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Форма зберігання 
документа

11870/08-32 Лист03-23/565
Про створення центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників

137
22.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

11930/08-49 Лист61-36986 св18
КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі до відповідача ГУ 
Держгеокадастру 

138
24.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11931/08-49 Лист910/1956/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про відзив на касаційну скаргу прокурора у справі 
ТОВ "Запорізький рибокомбінат"

139
24.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

11818/08-22 Лист21-18/14091
Про дотримання вимог законодавства в сфері 
використання ядерної енергії

140
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

11837/08-22 Лист4178/1/5.1-6
Про надання інформації щодо виконання робіт на 
автомобільних дорогах

141
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

11882/08-22 Лист75-02/17/5-20
Про надання інформації щодо електричної 
потужності об'єктів області

142
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

11824/08-22 Лист13686/17.1.2/7-2
Про проведення відкритого слухання щодо 
схвалення Плану розвитку системи передачі на 
2021-2030 роки 23.12.2020

143
18.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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11876/08-22 Лист13412/16.3.2/7-2
Про проведення відкритих обговорень щодо 
тарифів на послуги з розподілу природного газу 
21.12.2020

144
14.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

11888/08-33 Лист20553/5-06-20
Про укладання додаткових угод із закладами 
охорони здоров'я

145
22.12.2020від

№
від 23.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

11914/08-47 Лист22-03/67997/20
Про участь державних службовців в анонімному 
опитуванні "Антикорупційна доброчесність 2020"

146
23.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

11836/08-42 Лист112/10/22-20
Про надання інформації для розрахунків впливу 
реалізації проєкту постанови КМУ "Про внесення 
змін до Порядку обчислення стажу державної 
служби"

147
21.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

11823/08-37 Лист3367/2.2-08-20
Про передачу для експонування в областях 
банерної виставки "Українська революція 
1917-1921: регіональний вимір"

148
21.12.2020від

№
від 21.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

11839/08-37 Лист789
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З 
ЕТНОПОЛІТИКИ ТА СВОБОДИ СОВІСТІ
Про моніторинг стану забезпечення захисту прав 
національних меншин у 2020 році

149
15.12.2020від

№
від 22.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11922/08-21 Лист153
КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР 
ТА ЛОТЕРЕЙ
Про рекламу азартних ігор

150
22.12.2020від

№
від 24.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

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