
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 28.12.20 по 31.12.20

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
Відділ фінансового забезпечення

12000/08-20 Доповідна запискаб/н
Про здійснення перерозподілу бюджетних 
асигнувань загального фонду в розрізі 
інвестиційних програм (проєктів) регіонального 
розвитку за бюджетною програмою "Державний 
фонд регіонального розвитку"

1
28.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Заступники голови ОДА

11945/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТИШЕЧКО (Департамент економіки)
Про внесення змін до проєкту рішення обласної 
ради "Про обласний бюджет на 2021 рік"

2
28.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12019/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент соціального захисту)
Про стан використання коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання...

3
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12063/08-29 Доповідна запискаб/н
А. БУЙНИЙ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про затвердження документів спеціалізованої 
інженерно-дорожньої служби цивільного захисту 
Запорізької області (Служба автомобільних доріг)

4
30.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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документа

12088/08-43 Доповідна запискаб/н
О. СВИСТУН (стажування) (Управління молоді)
Про нагородження чемпіонки Європи з художньої 
гімнастики Каріка П.Є. та її тренера Колокот Г.І.

5
31.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12092/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент соціального захисту 
населення)
Про стан використання коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання...

6
31.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

11954/08-01 Постанова1040-ІХ
Про присудження щорічної Премії Верховної Ради 
України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів

7
02.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11955/08-01 Постанова1041-ІХ
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради 
України "Про встановлення щорічної Премії 
Верховної Ради України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів"

8
02.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11956/08-01 Постанова1045-ІХ
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради 
України "Про Премію Верховної Ради України за 
внесок молоді у розвиток парламентаризму, 
місцевого самоврядування"

9
02.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11957/08-01 Постанова1044-ІХ
Про присудження у 2020 році Премії Верховної 
Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування

10
02.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

2



№
з/п
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11958/08-01 Постанова1127-ІХ
Про внесення змін до деяких постанов Верховної 
Ради України щодо назви та предмета відання 
Комітету Верховної Ради України з питань 
інтеграції України з Європейським Союзом

11
18.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11959/08-01 Постанова1092-ІХ
Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 
році

12
16.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11960/08-01 Закон України1038-ІХ
Про приєднання до Протоколу про сталий розвиток 
сільського господарства та сільської місцевості до 
Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток 
Карпат

13
02.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

11961/08-01 Закон України1028-ІХ
Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради 
України, Закону України "Про статус народного 
депутата України", Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України" щодо підстав відсутності 
народних депутатів України на пленарних 
засіданнях Верховної Ради України та засіданнях 
комітетів Верховної Ради України

14
02.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11962/08-01 Закон України1061-ІХ
Про внесення змін до статті 34 Закону України 
"Про статус народного депутата України"

15
03.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11963/08-01 Закон України962-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо державної підтримки культури, туризму та 
креативних індустрій

16
04.11.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3
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11964/08-01 Закон України1016-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо ставки податку на додану вартість з окремих 
операцій на період реалізації Договору між Урядом 
України та Урядом Республіки Польща про 
надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги та 
інших питань державного боргу

17
01.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11965/08-01 Закон України1024-ІХ
Про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІІ 
Прикінцеві та перехідні положення Закону України 
"Про концесію"

18
02.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11966/08-01 Закон України1026-ІХ
Про внесення зміни до статті 3 Закону України 
"Про публічні закупівлі" щодо ефективної 
реалізації державної політики у сфері фізичної 
культури і спорту

19
02.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11967/08-01 Закон України1030-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
соціального захисту населення на період дії 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)

20
02.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11968/08-01 Закон України1030-ІХ
Про приєднання до Угоди про розвиток 
мультимодальних перевезень ТРАСЕКА

21
02.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11969/08-01 Закон України1039-ІХ
Про ратифікацію поправки до Рамкової конвенції 
про охорону та сталий розвиток Карпат щодо нової 
статті 12bis «Зміна клімату»

22
02.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11974/08-09 Депутатський запит11/10-557
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про ліквідацію наслідків стихійного лиха у сел. 
Кирилівка Якимівського р-ну

23
18.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
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12094/08-01 Закон України1082-ІХ
Про Державний бюджет України на 2021 рік

24
15.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12095/08-01 Закон України1079-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
запобігання корупції" щодо відновлення 
інституційного механізму запобігання корупції

25
15.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

12096/08-01 Закон України1078-ІХ
Про внесення зміни до статті 1 Закону України 
"Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей"

26
15.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12097/08-01 Закон України1075-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення профілактики коронавірусної хвороби 
(COVID-19)

27
04.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12098/08-01 Закон України1074-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо встановлення відповідальності за 
декларування недостовірної інформації та 
неподання суб'єктом декларування декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування

28
04.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

12099/08-01 Закон України1064-ІХ
Про внесення змін до Закону України “Про 
державний захист працівників суду і 
правоохоронних органів” щодо державного захисту 
військовослужбовців Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил України під час виконання ними 
завдань за призначенням

29
03.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
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12100/08-01 Закон України1033-ІХ
Про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про 
безпечність та гігієну кормів" з метою стабілізації 
ринку кормів

30
02.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

12101/08-01 Закон України1025-ІХ
Про внесення змін до статті 60 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" щодо 
забезпечення додержання державних гарантій 
місцевого самоврядування та захисту його 
економічних основ

31
02.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

12102/08-01 Закон України1020-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, яким 
встановлено інвалідність

32
02.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

12103/08-01 Закон України1019-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обмеження обігу підакцизних 
товарів, пристроїв для споживання тютюнових 
виробів без їх згорання та посилення контролю за 
продажем таких товарів

33
02.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

12104/08-01 Закон України1100-ІХ
Про ратифікацію Угоди про політичне 
співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне 
партнерство між Україною та Сполученим 
Королівством Великої Британії і Північної Ірландії

34
16.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12105/08-01 Закон України1037-ІХ
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Федеративної Республіки 
Німеччина про фінансове співробітництво 
(асигнування 2016 р.) (проект "Житлові 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб")

35
02.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

6
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12106/08-01 Закон України1035-ІХ
Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною 
та Європейським інвестиційним банком (Проект 
"Програма підвищення надійності підстанцій")

36
02.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12107/08-01 Закон України1124-ІХ
Про внесення зміни до розділу IV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про 
державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» щодо відтермінування 
введення в дію частини десятої статті 10

37
18.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12108/08-01 Закон України1095-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
осіб з їх числа

38
16.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12109/08-01 Закон України1094-ІХ
Про внесення зміни до статті 183 Кримінального 
процесуального кодексу України щодо права 
слідчого судді, суду не визначати розмір застави у 
кримінальному провадженні

39
16.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12110/08-01 Закон України1081-ІХ
Закон України про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України

40
15.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12111/08-01 Закон України1065-ІХ
Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві і 
перехідні положення» Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо першочергових заходів із реформи 
органів прокуратури» щодо призначення на 
адміністративні посади у Спеціалізованій 
антикорупційній прокуратурі

41
03.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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12112/08-01 Закон України1099-ІХ
Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до 
Конвенції між Урядом України і Урядом 
Республіки Австрія про уникнення подвійного 
оподаткування та попередження податкових 
ухилень стосовно податків на доходи і на майно

42
26.01.2021від

№
від 31.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12113/08-01 Закон України1098-ІХ
Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії 
про внесення змін до Меморандуму про 
взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Сполученого Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії щодо обміну та 
взаємної охорони інформації з обмеженим 
доступом у сфері оборони

43
16.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12114/08-01 Закон України1097-ІХ
Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і 
Урядом Сполученого Королівства Великої Британії 
та Північної Ірландії про внесення змін до Угоди 
між Урядом України і Урядом Сполученого 
Королівства Великобританії та Північної Ірландії 
про міжнародні автотранспортні перевезення

44
16.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12115/08-01 Закон України1096-ІХ
Про приєднання України до Розширеної часткової 
угоди про спорт (EPAS)

45
16.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12116/08-01 Закон України1052-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення ефективної реалізації 
парламентського контролю

46
03.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12117/08-01 Закон України1053-ІХ
Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я

47
03.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України
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11951/08-09 Депутатське звернення336д9/15-2020/2
НДУ О. ЛЕОНОВ, НДУ І. НЕГУЛЕВСЬКИЙ
Про наявність координаційних рад з підтримки 
малого та середнього бізнесу

48
24.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11952/08-09 Депутатське звернення331д9/6-2020/25
НДУ НЕГУЛЕВСЬКИЙ І.П.
Про надання інформації щодо координаційних рад 
з підтримки малого та середнього бізнесу

49
24.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12024/08-09 Депутатське звернення282д9/15-2020/2
НДУ ШЕВЧЕНКО Є.В.
Про усунення аварійної ситуації для збереження 
фасаду будинку № 159 по просп. Соборному в м. 
Запоріжжя

50
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

11978/08-33 Лист14
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ТУРИСТИЧНА 
АСОЦІАЦІЯ"
Про вирішення проблем КНП "Санаторій медичної 
реабілітації "Глорія" ЗОР

51
28.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Заявник

12122/08-40 Листб/н
ГР. ПЕТРОВ М.Ю., МАРКОВ С.І.
Про розірвання договору оренди земельної ділянки

52
29.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

12003/08-20 Лист230
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ 
ПІВДЕННОГО ОКРУГУ
Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2021 році

53
28.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12016/08-46 Лист1001
УКРАЇНСЬКИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З 
ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ
Про підтримку конкурсу "Волонтерство..."

54
06.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Правові питання паперовий паперова

12017/08-46 Лист1029
УКРАЇНСЬКИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З 
ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ
Про підтримку конкурсу есе "Українське 
волонтерство..."

55
06.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12074/08-38 Лист7/20-112
ЦЕНТР БЛИЗЬКОСХІДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
(AMES)
Про відновлення діяльності Комісії з питань 
стабільного функціонування національного 
телебачення і радіомовлення на тимчасово 
окупованих територіях

56
24.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

12123/08-19 Листб/н
ДМГО "ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ"
Про матеріали дослідження в рамках проєкту 
"Український фронтир: виклики для Таврії"

57
31.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Суди

11995/08-49 Ухвала640/14664/20
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом Новоолексіївської с/р 
Приморського р-ну

58
08.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11997/08-49 Рішення580/2634/20
ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про рішення суду у справі ТОВ "Агрохімпродукт"

59
23.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
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11971/08-03 Розпорядження1608-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 
891

60
23.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11972/08-06 Доручення52517/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про реалізацію заходів цивільного 
захисту на базовому рівні

61
24.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11988/08-17 Лист43053/0/2-20
(В. Федорчук) Про вирішення 
нормативно-правового врегулювання механізмів 
виконання заходів правового режиму воєнного 
стану

62
28.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Воєнний стан паперовий паперова

12004/08-17 Лист43121/0/2-20
(А. Куцевол) Про моніторинг проєктів міжнародної 
технічної допомоги

63
28.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12012/08-17 Лист43223/0/2-20
(О. Ярема) Про анкетування з питань виконання ЗУ 
"Про доступ до публічної інформації"

64
28.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12013/08-06 Доручення51169/2/1-20
(Д. Шмигаль) Про погашення заборгованості із 
заробітної плати

65
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12022/08-03 Постанова1295
Деякі питання забезпечення функціонування 
системи виявлення вразливостей і реагування на 
кіберінциденти та кібератаки

66
23.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
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

12023/08-03 Постанова1321
Про затвердження Порядку здійснення заходів 
щодо утворення та реорганізації районних 
державних адміністрацій, а також 
правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків 
районних державних адміністрацій, що 
припиняються

67
16.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12045/08-17 Лист43403/0/2-20
(О. Ярема) Про надання інформації щодо 
виконання завдань, наданих за результатами 
робочих поїздок Президента України до регіонів

68
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12059/08-06 Доручення52850/1/1-20
(М. Федоров) Про погодження відрядження голови 
облдержадміністрації до м.Києва на 29.12.2020

69
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12061/08-06 Доручення50988/8/1-20
(М. Федоров) Про реконструкцію приймальних 
відділень в опорних закладах охорони здоров'я у 
госпітальних округах

70
30.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12067/08-03 Постанова1336
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 18 квітня 2012 р. № 606

71
28.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12068/08-03 Розпорядження1659-р
Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2021 рік

72
28.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12072/08-06 Доручення50885/2/1-20
(О. Уруський) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЖКГ
Про ситуацію з розрахунками за спожиту 
електричну енергію з боку КП «Запоріжремсервіс»

73
30.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12082/08-04 Витяг з протоколу1-132/2/20-6/1
(Д. Шмигаль) Витяг з протоколу № 132 засідання 
Кабінету Міністрів України (п. 6.1) щодо надання 
житлових субсидій

74
30.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12



№
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

12083/08-03 Постанова1330
Про затвердження Порядку та форм надання 
контролюючим органам в електронному вигляді 
інформації щодо ставок та податкових пільг із 
сплати місцевих податків та/або зборів

75
28.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12084/08-17 Лист43533/0/2-20
(В. Федорчук) Про пропозицій для внесення до 
Переліку посад окремих категорій працівників

76
30.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12085/08-06 Доручення52225/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про робочу поїздку Уруського О.С. 
до м.Запоріжжя 24.12.2020

77
22.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12087/08-17 Лист43534/0/2-20
(В. Федорчук) Про звернення Бердянської міської 
ради щодо відміни посиленого карантину

78
30.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

12051/08-46 Лист44658/2/12-2020
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження комплексного плану заходів 
щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих 
безвісти за особливих обставин, жертв 
насильницьких зникнень, членів їх сімей"

79
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Правові питання паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

11950/08-39 Лист25/5-21/12388-2
Про усунення порушень процедури стратегічної 
екологічної оцінки 

80
24.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12064/08-39 Лист25/7-13/12697-2
Про виконання заходів Плану дій з дослідження та 
охорони морських ссавців

81
30.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ 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
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документа

12005/08-22 Лист4480/25/14-20
Про надання інформації щодо результатів 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах загального користування державного 
значення

82
28.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

12069/08-38 Лист15942/12.3
Про розміщення соціальної реклами

83
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

12070/08-38 Лист15943/12.3
Про інформування населення про проєкт єМалятко

84
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

11989/08-34 Лист6252/12
Про проведення інвентаризації об’єктів усієї 
спортивної інфраструктури

85
28.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12081/08-34 Лист6404/3.2
Про надання пропозицій до проєкту Державної 
цільової соціальної програми «Молодь України» на 
2021-2025 роки

86
30.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

12027/08-33 Лист103/53-20
Про якісну та своєчасну подачу даних в систему 
MedData

87
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12044/08-33 Лист10-13/39686/2-2
Про надання інформації щодо використання коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення опорних закладів 
охорони здоров’я у госпітальних округах медичним 
обладнанням

88
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12071/08-33 Лист28/39847/2-20
Про відшкодування вартості лікарських засобів

89
30.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

14



№
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

12124/08-33 Лист12/116
НАЧАЛЬНИК ШТАБУ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ 
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 
СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ...
Про інформування щодо виявлення хворих учнів та 
вчителів на коронавірус

90
29.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

12014/08-20 Лист7/36.2/20558-20
Про надання інформації щодо фінансування 
проєктів регіонального розвитку

91
28.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

11949/08-21 Лист3611-07/76087-0
Про розширення доступу до інформації щодо 
можливостей надання органами місцевого 
самоврядування гарантій за інвестиційними 
кредитами комерційних банків суб’єктам малого та 
середнього бізнесу

92
24.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11987/08-25 Лист7/19/20528-20
Про надання інформації щодо стану реалізації 
програми "Велике будівництво"

93
28.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12080/08-48 Лист2714-18/76995-0
Про обсяг видатків, необхідних для здійснення 
заходів з мобілізаційної підготовки у 2022-2024 
роках

94
30.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11990/08-35 Лист18142/0/2-20/51
Про організацію діяльності органів місцевого 
самоврядування та районних державних 
адміністрацій у сфері захисту прав дітей

95
24.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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11992/08-28 Лист18185/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

96
24.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12008/08-28 Лист18255/0/2-20/51
Про надання інформації щодо досягнень 
індикаторів в розрізі територіальних громад

97
28.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12009/08-28 Лист18269/0/2-20/51
Про надання територіальним громадам технічного 
оснащення щодо організації виконання функцій у 
сфері соціального захисту населення та захисту 
прав дітей

98
28.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12010/08-35 Лист18250/0/2-20/49
Про надання інформації щодо призначення 
радників з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків

99
28.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12020/08-28 Лист18301/0/2-20/49
Про розповсюдження посилань на онлайн-курс та 
методичних посібників з питань протидії 
домашньому насильству

100
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12025/08-28 Лист18304/0/2-20/29
Про надання інформації щодо стану 
функціонування відділень стаціонарного догляду

101
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12033/08-28 Лист18310/0/2-20/57
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Порядку встановлення статусу 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми"

102
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12054/08-28 Лист18314/0/2-20/57
Про організацію надання соціальних послуг в 
територіальних громадах

103
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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12090/08-34 Лист11360/05/11.2-20
Про проведення навчальних вебінарів "Військовий 
терен - Джура Оборонець"

104
30.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство фінансів

11975/08-20 Лист04130-19-01/397
Про складання розпису Державного бюджету 
України на 2021 рік

105
21.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11991/08-20 Лист08020-08/1-10/4
Про надання інформації щодо обсягу фактичних 
витрат на поштові послуги

106
25.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12002/08-20 Лист04330-16-2/4035
Про складання документів, що застосовуються в 
процесі виконання бюджету

107
24.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12026/08-20 Лист04210-09-6/4062
Про підготовку річного звіту щодо виконання 
Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2020 рік»

108
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

12021/08-51 Лист1/04-2-7126
Про участь у менторській програмі для державних 
службовців «Open Data Mastermind»

109
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

12055/08-51 Лист1/04-2-7159
Про Рекомендації типових завдань до програм 
інформатизації

110
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

12058/08-51 Лист1/04-1-7186
Про надання Висновку за результатами проведення 
цифрової експертизи

111
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

17
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Джерело  інформації 
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12118/08-51 Лист1/04-1-7189
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Методичних рекомендацій щодо 
критеріїв територіальної доступності центру 
надання адміністративних послуг, включаючи його 
територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі 
пересувні) робочі місця адміністраторів"

112
29.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

12119/08-51 Лист1/04-1-7192
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Деякі питання оптимізації та функціонування 
центрів надання адміністративних послуг"

113
29.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

12032/08-20 Лист01-2820/36-1
Про підготовку проєктних пропозицій для участі у 
конкурсному відборі ЄІБ

114
18.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

12053/08-37 Лист01/03-21/02966
Про делегування повноважень з укладення 
охоронних договорів

115
23.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

11984/08-43 Лист3158/21-30
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Шкурко О.С.

116
22.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

12034/08-20 Лист02-11/1101
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
реконструкцію об'єкту

117
28.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12035/08-22 Лист02-11/1102
Про ремонт автомобільних доріг

118
28.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

11986/08-54 Лист5197/01-11
Про збільшення дотації на утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я 
Кам'янсько-Дніпровського району

119
24.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12018/08-54 Розпорядження53-р
Про продовження пленарного засідання першої 
сесії Запорізької облради восьмого скликання 
29.12.2020 об 11-00

120
28.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12046/08-09 Депутатське звернення4
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
28.12.2020

121
28.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12075/08-54 Рішення22
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевим 
бюджетам у 2020 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 12.12.2019 № 131, зі змінами та 
доповненнями

122
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12076/08-54 Рішення23
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами та 
доповненнями

123
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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12077/08-54 Рішення26
Про внесення змін до Цільової регіональної 
програми "Сільське подвір'я", затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 27.11.1998 
№ 7, зі змінами

124
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

11981/08-09 Депутатське звернення2
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання комісії від 
24.12.2020 №1, №2

125
24.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запорізький автомобілебудівний завод"

12041/08-40 Лист0/142
Про добровільну відмову від права постійного 
землекористування

126
24.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

11976/08-22 Лист12-3-17А-227
Про перенаправлення вантажів на адресу ДП 
"Бердянський морський торговельний порт"

127
23.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11977/08-22 ЛистА-01-30-856
Про реалізацію проєкту будівництва вітрової 
електростанції "Зофія"

128
23.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

12029/08-40 Лист560
ПАТ "ІНСТИТУТ ТИТАНУ"
Про надання згоди на виготовлення землевпорядної 
документації

129
24.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12037/08-22 Лист84
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про затвердження паспортів діючих маршрутів

130
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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12039/08-40 Лист71
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про передачу в оренду земельної ділянки

131
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12040/08-40 Лист72
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про виправлення помилки

132
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12042/08-40 Лист17-12-2020
ТОВ "МЕРКУРІЙ КЛУБ СЕРВІС"
Про укладання договору орендної плати за землю

133
17.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

12006/08-42 Лист06/2189
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про погодження штатного розпису та структури 
підприємства

134
28.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12120/08-44 Листб/н
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ
Про проведення акції "Z-ЙОлка"

135
30.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

12030/08-21 Лист12/2330
Про продовження дії Договору позички № 1 від 
30.06.2015

136
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

11979/08-20 Лист02.2-05/12894
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі

137
28.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12062/08-20 Лист06/4346
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про виділення коштів у 2021 році для усунення 
порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки

138
28.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

11946/08-16 Лист09-07/32
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради з 
питань боротьби з COVID-19 28.12.2020 о 13-00

139
24.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12048/08-16 Лист28-01/380
(І. Стасенко) Про зняття з контролю виконання 
Указу Президента України від 29.05.2009 № 378 
"Про деякі заходи щодо поліпшення фінансового 
стану аграрного сектору економіки та розвитку 
тваринництва"

140
28.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

12050/08-16 Лист41-01/336
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
28.12.2020

141
28.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12125/08-16 Лист09-07/33
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради 
04.01.2021 о 13-00

142
31.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України

11953/08-02 Указ582/2020
Про Раду з питань сприяння розвитку малого 
підприємництва

143
22.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12049/08-02 Указ568/2020
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

144
15.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

12093/08-02 Указ606/2020
Про склад Координаційної ради з вирішення 
проблемних питань у сфері містобудування

145
29.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Гуляйпільська райдержадміністрація

12060/08-42 Лист01-15/0246
Про погодження звільнення Копасова О.М.

146
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12065/08-42 Лист01-15/0249
Про погодження звільнення Рябової І.Я.

147
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12066/08-42 Лист01-15/0248
Про погодження звільнення Штепи С.М.

148
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

11948/08-42 Лист01-06/568
Про погодження звільнення Драгой М.М.

149
24.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11970/08-42 Лист01-06/558
Про погодження звільнення Діоби Л.М.

150
18.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Пологівська райрада

11980/08-21 Лист524/01-34
Про надання дозволу на передачу основних засобів 
сектору освіти на баланс РДА

151
24.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради
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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

11983/08-42 Лист7
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про затвердження структури, граничної 
чисельності, штатного розпису апарату 
Новоолександрівської сільської ради та її 
виконавчих органів на 2021 рік 

152
23.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12007/08-40 Лист02-01-16/714
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання копії договору оренди земельної 
ділянки ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

153
28.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент соціального захисту населення

12089/08-28 Доповідна запискаб/н
Про факт смерті підопічного КУ "Бердянський 
геріатричний пансіонат" ЗОР, який захворів на 
COVID-19

154
30.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

12091/08-20 Лист08-09/2241
Про надання річного звіту виконання паспорта 
бюджетної програми за КПКВК 7781010

155
30.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

11998/08-49 Листб/н
Про додаткові пояснення на уточнення до заяви у 
справі за позовом ТОВ "Агрохімпродукт"

156
28.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

12031/08-46 Лист12349/02/6-2020
Про посилення контролю за діяльністю 
комунальних підприємств та служб автомобільних 
доріг, які здійснюють обслуговування автошляхів

157
16.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
24



№
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

11993/08-49 Ухвала908/1724/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Анхель Альянс"

158
21.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11994/08-49 Ухвала908/1727/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Анхель Альянс"

159
21.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області

11982/08-33 Лист274-01.1/02/05.0
Про погодження Плану роботи на 2021 рік

160
28.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

11985/08-46 Лист15/3-197вих-20
Про надання інформації щодо судової справи 
ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат"

161
23.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12028/08-46 Лист15/2-317вих-20
Про надання інформації щодо ремонту навчального 
корпусу № 1 Запорізького національного 
університету

162
28.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12052/08-46 Лист15/1-329вих-20
Про надання інформації щодо дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою ПРАТ 
"Запорізький залізорудний комбінат"

163
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12121/08-46 Лист15/3-210вих-20
Про надання інформації щодо ботанічного 
заказника місцевого значення "Цілинна ділянка з 
лісовим масивом"

164
30.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

12043/08-50 Лист02-16/253
Про внесення змін до складу колегії Запорізької 
облдержадміністрації

165
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд
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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

11999/08-49 Лист280/7446/20/490
Про копію ухвали суду за позовною заявою 
Кириченка В.П.

166
23.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

12073/08-48 ЛистМВ/415
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 
ПІДТРИМКИ
Про підписання зведених та часткових нарядів

167
30.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

12038/08-48 Лист392
Про Аналіз роботи районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки за 2020 рік

168
18.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

12036/08-22 ЛистН/НЗ-1-21/835
Про вплив безквиткового проїзду на збитковість 
приміських пасажирських перевезень

169
29.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

12078/08-46 Лист59/20-4612н/т
Про підготовку проведення засідання 
координаційної групи АТЦ при УСБУ в 
Запорізькій області

170
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

12047/08-08 Постанова580
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
26.02.2016 № 59

171
24.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України

26



№
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

12056/08-51 Лист05/04-1012
Про надання інформації до Реєстру ІТС

172
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Верховний суд України

11996/08-49 Лист9901/113/20
Про повідомлення щодо розгляду справи за 
позовом Ващенка В.О.

173
22.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

12079/08-21 ЛистВИХ №8129/0/
Про ведення реєстру документів дозвільного 
характеру

174
30.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

12057/08-22 Лист76-02/17/5-20
Про надання інформації щодо виробництва енергії 
об`єктами відновлюваної енергетики у 2020 році

175
29.12.2020від

№
від 30.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

11973/08-22 Лист13814/17.1.2/7-2
Про проведення відкритого обговорення проєкту 
Плану розвитку системи передачі на 2021-2030 
роки 12.01.2021

176
23.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Фонд державного майна України

11947/08-21 Лист10-47-26520
Про надання інформації стосовно ДП 
"Сільськогосподарське підприємство "Запорізьке"

177
24.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12001/08-21 Лист10-47-26553
Про надання інформації стосовно ДП 
"Запоріжшовк"

178
28.12.2020від

№
від 28.12.2020
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
27



№
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

12011/08-28 Лист01-01/0000067
НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА 
СЛУЖБА УКРАЇНИ
Про початок виконання своїх повноважень 
Нацсоцслужбою

179
28.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12015/08-37 Лист813
ДЕРЖСЛУЖБА УКРАЇНИ З ЕТНОПОЛІТИКИ ТА 
СВОБОДИ СОВІСТІ
Про надання матеріалів статистичної та 
інформаційної звітності за 2020 рік у сфері релігії 
та захисту прав національних меншин

180
22.12.2020від

№
від 29.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12086/08-37 Лист851
ДЕРЖСЛУЖБА УКРАЇНИ З ЕТНОПОЛІТИКИ ТА 
СВОБОДИ СОВІСТІ
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Стратегії сприяння реалізації прав і 
можливостей ромської національної меншини в 
українському суспільстві на період до 2030 року"

181
30.12.2020від

№
від 31.12.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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

28


