
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.01.21 по 16.01.21

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

00320/08-20 Доповідна запискаб/н
В. КАРДАШ (Департамент житлово-комунального 
господарства)
Про виділення коштів на реконструкцію північного 
групового водопроводу від м. Запоріжжя до с. 
Лукашеве

1
15.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00337/08-20 Доповідна запискаб/н
В. КАРДАШ (Департамент житлово-комунального 
господарства)
Про передбачення у 2021 році коштів обласного 
бюджету на добудову об'єкта "Водопостачання с. 
Петрівське Любиміської сільської ради 
Вільнянського р-ну..."

2
15.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00339/08-28 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент соціального захисту)
Про виконання п. 4 протоколу наради голови 
облдержадміністрації щодо заборгованості із 
заробітної плати

3
15.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

00235/08-20 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО 
Про преміювання директора Державного архіву 
Запорізької обл. О. Тедєєва

4
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00236/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО 
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
директору Державного архіву Запорізької обл. О. 
Тедєєву

5
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

00304/08-01 Закон України1089-ІХ
Про електронні комунікації

6
16.12.2020від

№
від 15.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00305/08-01 Закон України1054-ІХ
Про внутрішній водний транспорт

7
03.12.2020від

№
від 15.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00306/08-01 Закон України1123-ІХ
Про внесення зміни до статті 77 Основ 
законодавства України про охорону здоров’я щодо 
пільг та підвищення оплати праці професіоналів з 
вищою немедичною освітою, які працюють в 
системі охорони здоров’я

8
18.12.2020від

№
від 15.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00307/08-01 Закон України1113-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення" щодо запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

9
17.12.2020від

№
від 15.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00308/08-01 Закон України1027-ІХ
Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо 
забезпечення виконання рішення Конституційного 
Суду України стосовно оскарження ухвали суду 
про продовження строку тримання під вартою

10
02.12.2020від

№
від 15.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00309/08-01 Закон України1120-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
військово-цивільні адміністрації" щодо 
впорядкування окремих питань організації та 
діяльності військово-цивільних адміністрацій

11
17.12.2020від

№
від 15.01.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

2
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00310/08-01 Закон України1080-ІХ
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо 
встановлення особливостей складення протоколу 
про адміністративні правопорушення, передбачені 
статтями 172-4-172-9, 188-46 і 212-15, стосовно 
судді, судді Конституційного Суду України

12
15.12.2020від

№
від 15.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00311/08-01 Закон України1117-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо забезпечення збору 
даних та інформації, необхідних для декларування 
окремих об’єктів оподаткування

13
17.12.2020від

№
від 15.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

00169/08-09 Депутатське звернення
Про Резолюцію форуму малого та середнього 
бізнесу

14
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ паперовий паперова

00226/08-09 Депутатське звернення04-15/10-2021/6
Про участь у слуханнях в Комітеті щодо розподілу 
коштів на природоохоронні заходи та їх належне 
витрачання 21.01.2021 об 11-00

15
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Народні депутати України

00006/08-09 Депутатське звернення282д9/15-2020/2
НДУ ШЕВЧЕНКО Є.В.
Про контроль над відновлення постачання 
технічної води КП "Водоканал" м. Запоріжжя 19 
садівничим товариствам

16
31.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00060/08-09 Депутатське звернення04-02/7-518(388)
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"
Про розгляд звернення гр. Шрамко М.Р. щодо 
надання матеріальної допомоги на лікування

17
09.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

3
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00067/08-09 Депутатське звернення336д9/15-2021/1
НДУ О. ЛЕОНОВ
Про скасування на період карантину орендної 
плати за об'єкти комунальної власності

18
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

00125/08-15 Лист237.4/К-132.3/21
Про надання інформації щодо розгляду звернення 
гр. Кузькіна О.В.

19
16.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00313/08-15 Лист799.4/Ч-18995.3/
Про опрацювання звернення гр. Чуйка І.З. по суті 
порушених питань та надання інформації стосовно 
перегляду інвалідності медико-соціальною 
експертною комісією та отримання заявником 
пов’язаних із цим виплат

20
13.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

00223/08-43 Лист3/33/9/1-65
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Устінова С.С.

21
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00023/08-22 Листб/н
ПРАТ "МТС УКРАЇНА"
Про отримання даних щодо транспортного руху 
населення

22
30.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00031/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ЯЦЕНКО Д.В.
Про апеляційну скаргу на рішення Господарського 
суду міста Києва від 02.12.2020 у справі № 
910/1674/19

23
24.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00041/08-49 Листб/н
АДВОКАТ МАЙСАК В.О.
Про дозвіл гр. Гавілей М.М. на викуп земельної 
ділянки

24
30.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

4
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00054/08-22 Лист44/09-000960/п
УКРІНТЕРЕНЕРГО
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії  Запорізькому обласному  центру 
зайнятості

25
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00055/08-22 Лист44/09-000951/п
УКРІНТЕРЕНЕРГО
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії ТОВ "Запорізький титано-магнієвий 
комбінат"

26
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00061/08-33 Лист12/03/803
ДУ "ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І 
МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА АЛКОГОЛЮ 
МОЗ УКРАЇНИ"
Про графік подання звітів

27
29.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00131/08-22 Лист1
ПП КОШЕЛЬ О.М.
Про затвердження паспорту автобусного маршруту

28
04.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00135/08-37 Лист3
МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ 
"БРИГАНТИНА"
Про проведення кінофестивалю "Бригантина"

29
06.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00136/08-40 Лист12
АТП "ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД"
Про надання дозволу та розробку технічної 
документації із землеустрою

30
05.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00137/08-40 Лист05/6-1/2021
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про укладання додаткової угоди про внесення змін 
до Договору оренди землі

31
05.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

5
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00139/08-22 Лист44/09-000951/П
УКРІНТЕРЕНЕРГО
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК" з 
20.01.2021

32
04.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00150/08-28 Лист2
ЗОО ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА...
Про вжиття заходів щодо усунення порушень 
конституційних прав працівників сфери 
життєзабезпечення

33
04.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00152/08-43 Лист36
РАДА ВОЛОНТЕРІВ МОУ
Про нагородження Косенко В.М.

34
30.12.2020від

№
від 11.01.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00153/08-41 ЛистUKR/PRO/2021/
UN WOMEN UKRAINE
Про результати реалізації проекту "Розбудова 
демократичного, мирного та гендерно 
рівноправного суспільства в Україні"

35
08.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00157/08-31 Лист17
ГС "ДЖИ-ЕФ-ЕС-АЙ УКРАЇНА"
Про впровадження системи НАССР

36
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

00162/08-38 Лист04
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНЕ СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ 
УКРАЇНИ"
Про участь у телевізійній програмі 12.01.2021 о 
19-00

37
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00164/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 14.01.2021 о 8-00

38
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

6
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00167/08-41 Лист3.21
ACTED
Про участь у дослідницькій консультативній групі 
проєкту "Підтримка кращої стійкості розвитку 
регіону Азовського моря"

39
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00203/08-33 Лист09/03/12
ДУ "ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І 
МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА АЛКОГОЛЮ 
МОЗ УКРАЇНИ"
Про надходження фальшивих листів від імені 
установи

40
12.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00221/08-37 Листб/н
СЛУЖБА ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
ЦЕНТР СВІДКІВ ЄГОВИ В УКРАЇНІ
Про надання інформації щодо дотримання заходів 
на запобігання поширенню коронавірусу

41
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00228/08-40 Листб/н
ТОВ "ДАФОН-ЛІМ"
Про розробку проекту землеустрою щодо 
земельної ділянки

42
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00229/08-40 Лист01
ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД "ВЕСНА"
Про дозвіл на розробку технічної документації 
щодо земельної ділянки

43
11.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00243/08-20 Лист3
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКА 
СПІЛКА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ"
Про виділення коштів на реконструкцію та ремонт 
будівлі

44
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00254/08-21 Лист11-ЗОДА
ВІДДІЛ МІНІСТЕРСТВА У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ У ЗАП. ОБЛ.
Про стимулювання підприємницької активності 
демобілізованих учасників АТО/ООС

45
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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00265/08-22 Лист01/20/629/20
ДУ "ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ"
Про сприяння реалізації місцевих проєктів з 
енергомодернізації в рамках Програми 
"ЕНЕРГОДІМ"

46
30.12.2020від

№
від 13.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00266/08-32 Лист0011
КУ "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КООРДИНАЦІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ 
ЗАКЛАДІВ"
Про вирішення питання функціонування 
комунальної установи

47
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00282/08-22 Лист44/09-000963/П
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення електропостачання 
Південно-Східного міжрегіонального управління з 
питань виконання кримінальних покарань 
Міністерства юстиції

48
04.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

00287/08-22 Лист44/09-000964/П
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення електропостачання Українського 
інституту експертизи сортів рослин

49
04.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00288/08-22 Лист44/09-000960/П
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення електропостачання Запорізького 
обласного центру зайнятості

50
04.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00291/08-25 Лист5
КНП "НОВОМИКОЛАЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Про завершення робіт по проекту "Реконструкція 
покрівлі будівлі стаціонару Новомиколаївської 
центральної районної лікарні"

51
14.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

8
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00344/08-41 Лист0211
ТОВ "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"
Про надання безкоштовного доступу до Розумної 
платформи Urbio Smart City

52
16.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00357/08-40 Лист15/01/2021
ПП "ІНТЕР"
Про надання у користування на умовах оренди 
земельної ділянки

53
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00366/08-49 Лист8
ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ УМАНЕЦЬ Н.О.
ВИМОГА про надання інформації щодо Ячменьова 
С.М.

54
14.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Партії та громадські організації

00180/08-33 Лист002/21
ГО "ЗРІСТ"
Про розбіжність в кількості препарату "Омнітроп", 
придбаного за кошти державного бюджету на 2019 
рік та переданого до Запорізької області відповідно 
до наказів МОЗ

55
11.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Суди

00033/08-49 Лист9901/113/20
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про копію ухвали суду по справі Ващенка В.О.

56
24.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00034/08-49 Лист910/1674/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про рішення суду по справі ТОВ "Агротіс"

57
02.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00044/08-49 Постанова280/5188/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
ПОСТАНОВА суду по справі ПАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

58
04.06.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

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

00188/08-49 Лист808/7863/14
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повістку - повідомлення до суду 20.01.2021 р. 
(м.Дніпро)

59
27.11.2020від

№
від 12.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00189/08-49 Ухвала910/8690/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу по справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

60
30.12.2020від

№
від 12.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00190/08-49 Постанова326/1062/16-а(85
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію постанови по справі Старуна С.М.

61
24.11.2020від

№
від 12.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00205/08-22 Лист01-25/543/26
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання дозволу на вільний в'їзд у внутрішній 
двір будівлі облдержадміністрації

62
11.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00259/08-49 Лист4-с/325/1/2021
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про надання копії ухвали щодо неправомірного 
рішення державного виконавця

63
11.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00260/08-49 Лист910/1956/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД У 
СКЛАДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Про позов ТОВ "Рибгосп Кам'янський"

64
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00261/08-49 Ухвала908/1727/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до ТОВ "Анхель Альянс"

65
05.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00262/08-49 Лист908/1727/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до ТОВ "Анхель Альянс"

66
06.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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00263/08-49 Ухвала908/1724/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до ТОВ "Анхель Альянс"

67
06.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00264/08-49 Ухвала908/1724/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до ТОВ "Анхель Альянс"

68
05.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00289/08-49 Лист340/698/20/384/2
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання копії ухвали за позовом Гордієнка 
В.В.

69
11.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00297/08-49 Лист645/4828/20
ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
Про виклик до суду 08.02.2021

70
13.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

00195/08-18 Лист0047-21
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом грудня 2020 року 

71
11.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

00002/08-17 Лист43673/0/2-20
(В. Федорчук) Про оборонні закупівлі

72
31.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00003/08-03 Постанова1345
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91 

73
28.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00004/08-06 Доручення52208/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати робочої поїздки 
Президента України до Дніпропетровської області 
26.11.2020

74
31.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11
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00005/08-06 Доручення50859/4/1-20
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
АГРАРНОЇ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТКИ
Про звернення гр. Василенка В.С. стосовно захисту 
земель прибережних захисних смуг Дніпровського 
водосховища у Вільнянському районі від їх 
нецільового використання

75
31.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00011/08-17 Лист43690/0/2-20
(В. Федорчук) Про направлення прогнозу розвитку 
соціально-трудових відносин, виникнення 
колективних трудових спорів (конфліктів) у 
першому півріччі 2021 року

76
31.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00012/08-06 Доручення52411/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про відзначення пам’ятних дат і 
ювілеїв у 2021 році 

77
31.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00014/08-03 Постанова1343
Про затвердження Положення про інформаційну 
систему управління людськими ресурсами в 
державних органах

78
28.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00015/08-03 Постанова1355
Про затвердження Порядку доступу до інформації в 
інформаційно-аналітичній платформі електронної 
верифікації та моніторингу органів, що здійснюють 
державні виплати

79
28.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00016/08-03 Постанова1358
Деякі питання функціонування Національної 
телекомунікаційної мережі

80
16.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00017/08-03 Постанова1362
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 2 березня 2016 р. № 207

81
23.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12
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00019/08-03 Постанова1364
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в 
електронній формі

82
28.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00020/08-03 Постанова1365
Про затвердження Порядку розподілу та 
використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті Міністерству фінансів для забезпечення 
окремих видатків районних державних 
адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів

83
28.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00037/08-03 Розпорядження1635-р
Про реорганізацію та утворення районних 
державних адміністрацій

84
16.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00063/08-06 Доручення53138/1/1-20
(Д. Шмигаль) НДУ ЛЕОНОВ О.О.
Про організацію онлайн навчання представників 
малого та середнього бізнесу

85
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00064/08-06 Доручення53129/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України

86
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00073/08-17 Лист164/0/2-21
(В. Федорчук) Про своєчасне інформування 
громадян у разі посилення протиепідемічних 
заходів з метою належної підготовки до такого 
посилення

87
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00083/08-03 Розпорядження1076-р
Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2019 рік

88
27.12.2018від

№
від 03.01.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00090/08-03 Розпорядження1669-р
Про схвалення Концепції Державної цільової 
соціальної програми “Молодь України” на 
2021—2025 роки

89
23.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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00100/08-17 Лист267/0/2-21
(О. Войтович) Про проблемні питання реалізації 
Постанови ВРУ від 17.07.2020 "Про утворення та 
ліквідацію районів"

90
05.01.2021від

№
від 06.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00109/08-03 Постанова1344
Деякі питання оптимізації системи центральних 
органів виконавчої влади

91
28.12.2020від

№
від 06.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00128/08-06 Доручення496/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання пропозицій до Плану 
заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці 
незалежності України

92
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00130/08-06 Доручення532/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про виконання фінансових планів за 
ІІІ квартал 2020 року 

93
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00141/08-17 Лист438/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про своєчасне інформування 
громадян у разі посилення протиепідемічних 
заходів з метою належної підготовки до такого 
посилення

94
06.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00142/08-06 Доручення417/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про реалізацію політики у сфері 
соціального захисту населення та захисту прав 
дітей

95
06.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00143/08-06 Лист481/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про результати наради під 
головуванням Прем’єр-міністра України від 
05.01.2021 щодо перевезення пільгових категорій 
громадян

96
06.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00170/08-03 Розпорядження7-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Концепції боротьби з тероризмом в Україні

97
05.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00171/08-03 Розпорядження1-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції реформи фінансування  системи 
забезпечення населення культурними послугами

98
05.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00177/08-17 Лист622/0/2-21
(О. Ярема) Про зняття з контролю виконання 
обласними та Київською міською 
держадміністраціями завдань

99
12.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00191/08-06 Доручення53114/1/1-20
Про Державний бюджет України на 2021 рік

100
12.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00194/08-17 Лист8/01/21-У
УПОВНОВАЖЕНИЙ ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ 
МОВИ
Про поширення соціальної реклами на зовнішніх 
носіях щодо функціонування української мови як 
державної

101
11.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00234/08-06 Доручення784/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про забезпечення безперебійного 
функціонування житлово-комунального 
господарства

102
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00237/08-06 Доповідь655/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про Звернення депутатської фракції стосовно 
колективного листа від представників профспілки 
працівників освіти та науки щодо захисту трудових 
прав освітян у частині оплати праці

103
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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00239/08-17 Лист755/0/2-21
(В. Федорчук) ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ 
СПІЛОК УКРАЇНИ
Про протиправну ліквідацію комунальних закладів 
культури базової мережі під час утворення і 
реорганізації районних державних адміністрацій та 
органів місцевого самоврядування

104
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00240/08-06 Доручення946/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про проведення роз'яснювальної 
роботи із побутовими споживачами природного 
газу щодо цін на природний газ і тарифів на 
послуги з його розподілу

105
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00245/08-17 Лист729/0/2-21
(В. Поліщук) Про припинення подачі газу 
бюджетним установам, що були реорганізовані у 
зв'язку з набранням чинності Постанови ВРУ "Про 
утворення та ліквідацію районів"

106
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00257/08-17 Лист787/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про звернення депутатів 
Запорізької обласної ради стосовно фінансування 
найважливіших проблем Запорізької області

107
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00270/08-06 Доручення733/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЛЯШЕНКО А.О.
Про включення народного депутата до складу 
організаційного комітету із відзначення у 2021 році 
пам’ятних дат і ювілеїв

108
13.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00275/08-06 Доручення1128/1/1-21
(О. Угурський) Про загрозу припинення 
електропостачання

109
13.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00277/08-06 Доручення25/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про подальший розвиток 
Національного заповідника «Хортиця»

110
13.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00279/08-06 Доручення408/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про державне майно, яке у процесі 
приватизації не увійшло до статутного капіталу 
господарських товариств

111
14.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00303/08-06 Доручення1094/1/1-21
Про надання Протоколу № 1 засідання Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 12.01.2021

112
14.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00329/08-17 Лист1136/0/2-21
(А. Куцевол) Про участь у тематичному 
навчальному онлайн курсі "Нарощення потенціалу 
для планування проєктів у сфері інформаційних і 
комунікаційних технологій 01.-28.04.2021

113
15.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00333/08-03 Постанова17
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 жовтня 2008 р. № 957

114
13.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ паперовий паперова

00334/08-03 Постанова15
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 18 січня 2017 р. № 15

115
13.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00335/08-17 Лист1137/0/2-21
Про участь у навчальному курсі в рамках проєкту 
МТД "Підвищення спроможності управління 
твердими побутовими відходами для виробництва 
енернії" 8-19.03.2021 та 16-29.05.2021

116
15.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00341/08-06 Доручення1293/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про забезпечення завершення робіт з 
реконструкції (будівництва) приймальних відділень 
та постачання відповідного обладнання

117
15.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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00371/08-06 Доручення1176/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЧЕРНЄВ Є.В.
Про звернення від трудового колективу філії 
«Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство 
України»  щодо приватизації земель, які 
перебувають у постійному користуванні філії 

118
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00377/08-06 Доручення6271/144/1-07
(О. Резніков) Про виконання програм соціального 
захисту осіб з інвалідністю у розрізі регіонів за 
2020 рік

119
16.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00383/08-17 Лист1260/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про відзначення пам’ятних дат і 
ювілеїв у 2021 році 

120
16.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К

00038/08-03 Розпорядження1668-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Національної стратегії розбудови безпечного і 
здорового освітнього середовища у новій 
українській школі на 2021 рік

121
23.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики

00278/08-20 Лист26/1.6-18.4-398
Про надання даних, що будуть використані при 
визначенні розрахункового обсягу субвенції на 
фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження , яка буде 
перераховуватись окремим бюджетам відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць

122
13.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій
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00273/08-20 Лист22/9.3-61-21
Про розгляд пропозицій щодо переліків об’єктів і 
заходів, які можуть реалізовуватись за рахунок 
коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки 
територій, що зазнали негативного впливу 
внаслідок збройного конфлікту на сході України у 
2021 році.

123
14.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00276/08-32 Лист22/9.2-88-21
Про надання інформації стосовно кількості осіб, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях 
України та дистанційно навчаються в закладах 
середньої освіти на контрольованих Україною 
територіях

124
13.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00328/08-41 Лист415/17-800-1881
Про надання переліку пам'ятників Т.Г. Шевченку

125
15.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

00386/08-39 Лист25/7-11/738-21
Про виконання та врахування в роботі наказу від 
28.12.2020 № 391 «Про затвердження Плану дій 
щодо збереження осетрових риб (родина 
Acipenseridae) в Україні на 2021-2030 роки»

126
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

00175/08-37 Лист105/8.3
Про надання інформації щодо надання послуг з 
тимчасового розміщення (проживання)

127
11.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00178/08-37 Лист164/25.1
Про збереження управлінь культури в обласних 
держадміністраціях та фахове призначення 
керівних кадрів 

128
11.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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00258/08-37 Лист207/9.4
Про функціонування закладів культури

129
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

00094/08-34 Лист52/3.3
Про надання пропозицій щодо присудження Премії 
Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 
молоді у розбудові України

130
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00114/08-34 Лист85/12
Про надання інформації стосовно об’єктів 
спортивної інфраструктури

131
06.01.2021від

№
від 06.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00193/08-34 Лист174/4.1
Про затвердження складу спортсменів – кандидатів 
для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року в м. 
Токіо (Японська Держава)

132
12.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00252/08-34 Лист223/12
Про уточнення інформації щодо кількості 
площинних спортивних споруд, на яких 
забезпечено будівництво (в тому числі нове 
будівництво, реконструкцію, реставрацію, 
капітальний ремонт) у ІІ та ІІІ кварталах 2020 року

133
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00268/08-34 Лист240/12
Про надання пропозицій щодо об'єктів спортивної 
інфраструктури, будівництво або реконструкція 
яких може бути закінчена до 24.08.2021

134
13.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00314/08-34 Лист276/12
Про надання інформації щодо об’єктів спортивної 
інфраструктури, які не введені в експлуатацію та 
входять до програми Президента України «25 
спортивних магнітів»

135
14.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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00373/08-34 Лист331/5.4
Про погодження проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Положення 
про соціальний проєкт «Активні парки – локації 
здорової України»

136
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00300/08-20 Лист1/9-11
Про фінансування приватних ЗЗСО та ІРЦ у 2021 
році

137
14.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00001/08-33 Лист26-02/40066/2-2
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Методики формування ціни на 
послуги із заготівлі, тестування, переробки, 
зберігання та розподілу донорської крові та її 
компонентів"

138
31.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00008/08-33 Лист26-04/40091/2-2
Про постанoву від 30.12.2020 № 57 "Про 
затвердження протиепідемічних заходів у закладах 
громадського харчування на період карантину у 
зв’язку поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19)"

139
31.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00065/08-33 Лист26-02/48/2-21
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Форми посвідчення донора крові та 
компонентів крові та Порядку його вручення"

140
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00072/08-33 Розпорядження21
Про уповноваження Терехова Р.Л. на здійснення 
повноважень головного державного санітарного 
лікаря Запорізької області

141
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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00181/08-33 Лист1/53-21
КЕРІВНИК РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ 
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НС...
Про наявність витратних матеріалів в пунктах 
забору на ПЛР

142
11.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00302/08-20 Лист10-17/954/2-21
Про надання інформації щодо кредиторської 
заборгованості в розрізі закладів охорони здоров'я 
на 01.01.2021

143
14.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00375/08-33 Розпорядження2
КЕРІВНИК РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ 
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 
СИТУАЦІЇ...
Про інформаційне забезпечення заходів з протидії 
поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19

144
16.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

00007/08-33 Лист8/19/8663-20
Про наказ Мінрегіону від 23.12.2020 № 325 "Про 
внесення змін до наказу Мінрегіону від 27.07.2020 
№ 170"

145
31.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00013/08-22 Лист7/10.1/20773-20
Про перехід бюджетних установ/організацій до 
нового постачальника газу чи переукладання 
договорів з наявним постачальником

146
31.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00028/08-19 Лист7/19.2/15-21
Про пропозиції щодо переліку проєктів, що 
перемогли у конкурсному відборі та які 
фінансуватимуться у 2021 році за рахунок коштів 
ДФРР

147
04.01.2021від

№
від 04.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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00096/08-41 Лист7/36.3/119-21
Про транскордонне та міжрегіональне 
співробітництва з Турецькою Республікою, 
Республікою Болгарія, Республікою Молдова та 
Грузією

148
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00097/08-19 Лист7/36.1/114-21
Про моніторинг розроблення та затвердження 
стратегічних документів в територіальних громадах

149
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00161/08-25 Лист7/19.5/223-21
Про надання інформації щодо реалізації проєктів з 
реконструкції, капітального ремонту приймальних 
відділень в опорних закладах охорони здоров'я

150
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00182/08-19 Лист7/4/268-21
Про участь у селекторній нараді 13.01.2021 о 17-00

151
12.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00200/08-25 Лист7/19/270-21
Про надання інформації щодо незавершених 
об’єктів, що реалізовувалися в рамках програми 
"Велике будівництво" в 2020 році

152
12.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00201/08-19 Лист7/19.2/271-21
Про проведення онлайн-наради щодо стану 
конкурсного відбору проєктів, що 
фінансуватимуться за рахунок ДФРР у 2021 році  та 
реалізації пріоритетних проєктів регіонального 
розвитку

153
12.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00225/08-19 Лист7/4/344-21
Про перенесення щотижневої наради на 14.01.2021 
(14-00)

154
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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00238/08-26 Лист7/11/334-21
Про надання інформації щодо реалізації 
регіональної програми у 2020 році, розробленої на 
виконання Загальнодержавної цільової програми 
«Питна вода України» на 2011 – 2020 роки

155
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00374/08-19 Лист7/36.1/483-21
Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021—2027 роки

156
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ паперовий паперова

00378/08-26 Лист7/10.1/523-21
Про надання інформації щодо втрат підприємств, 
які виникають через неможливість застосування 
переглянутих уповноваженим органом тарифів до 
споживачів багатоквартирних будинків

157
16.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

00076/08-48 Лист2714-13/250-03
Про надання пропозицій до Закону України "Про 
оборонні закупівлі"

158
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00095/08-21 Лист4705-06/331-06
Про надання інформації щодо колективних 
договорів та угод

159
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00110/08-31 Лист3903-04/441-06
Про виконання постанови КМУ від 09.12.2020 № 
1210 "Деякі питання використання електронної 
торгової системи для проведення концесійних 
конкурсів"

160
05.01.2021від

№
від 06.01.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

00129/08-21 Лист3903-05/770-06
Про здійснення моніторингу державно-приватного 
партнерства

161
06.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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00285/08-21 Лист3905-04/1653-06
Про стан виконання Плану заходів з виконання 
Концепції реалізації державної політики у сфері 
сприяння розвитку соціально відповідального 
бізнесу в Україні на період до 2030 року

162
14.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00298/08-26 Лист1/11/135-21
Про забезпечення безперебійного функціонування 
житлово-комунального господарства

163
14.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00340/08-22 Лист
Про укладання договорів на послуги розподілу 
природного газу

164
16.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ паперовий паперова

00372/08-48 Лист2714-02/1930-03
Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

165
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00091/08-28 Лист81/0/2-21/56
Про надання інформації для призначення 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

166
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00111/08-28 Лист112/0/2-21/56
Про забезпечення прийняття від громадян 
документів, необхідних для призначення та 
надання населенню житлових субсидій

167
05.01.2021від

№
від 06.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00140/08-28 Лист157/0/2-21/29
Про направлення копій наказів

168
06.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00166/08-28 Лист125/0/2-21/3
Про постачання комп'ютерного обладнання

169
05.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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00179/08-28 Лист225/0/2-21/51
Про питання адміністрування надання місцевими 
державними адміністраціями і територіальними 
громадами соціальної підтримки у сферах 
соціального захисту населення та захисту прав 
дітей

170
11.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00246/08-35 Лист306/0/2-21/29
Про соціальний захист дітей, які постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

171
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00269/08-35 Лист462/0/2-21/57
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін До Національної стратегії 
реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей на 2017-2026 роки"

172
13.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00271/08-28 Лист478/0/2-21/29
ВІЛЬНА ПРОФСПІЛКА МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ
Про збільшення чисельності працівників 
Михайлівського психоневрологічного інтернату

173
13.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00272/08-35 Лист499/0/2-21/57
ГО "БАТЬКІВСЬКА СПІЛКА"
Про впровадження всеукраїнського проєкту із 
захисту прав дітей "Адвокат дитини"

174
13.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00331/08-35 Лист586/0/2-29
Про надання інформації щодо реалізації пілотного 
проекту  з монетизації одноразової натуральної 
допомоги “пакунок малюка" 

175
14.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00332/08-28 Лист230/0/97-21/314
Про постачання комп'ютерного обладнання

176
14.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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00381/08-28 Лист563/0/2-21/57
Про виконання розпорядження КМУ від 26.09.2018 
№688-р (№09538/08-03 (2018))

177
14.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

00336/08-20 Лист276/
Про надання бухгалтерської звітності з 
використання коштів за бюджетними програмами 
КПКВК 1501040 та КПКВК 1501700

178
14.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ паперовий паперова

Міністерство фінансів

00010/08-28 Лист08020-01/1-3/41
Про виплату заробітної плати працівникам 
райдержадміністрацій

179
31.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00123/08-20 Лист08020-08/1-6/45
Про надання інформації щодо структури місцевих 
державних адміністрацій та ОТГ

180
06.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00151/08-20 Лист33030-07-5/339
Про звітування щодо результатів діяльності 
підрозділів внутрішнього аудиту

181
05.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ паперовий паперова

00369/08-51 Лист1/06-2-236
Про проєкти інформатизації у 2021 році

182
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

00098/08-51 Лист1/04-2-30
Про виконання плану дій з реалізації принципів 
Міжнародної хартії відкритих даних

183
05.01.2021від

№
від 06.01.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00099/08-21 Лист1/06-3-34
Про утворення ЦНАП, його територіальних 
підрозділів та віддалених робочих місць

184
05.01.2021від

№
від 06.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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00202/08-51 Лист1/06-3-107
Про роботу ЦНАП у період карантину

185
13.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00253/08-51 Лист1/06-3-150
Про надання інформації щодо розвитку мережі 
ЦНАП в територіальних громадах  

186
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00384/08-51 Лист1/06-7-310
Про результати поточного моніторингу проєкту 
(програми) «Підтримка ВПО та осіб, постраждалих 
внаслідок конфлікту, шляхом створення робочих 
місць і відновлення економічної інфраструктури в 
Донецькій та Луганській областях та вздовж 
Азовського узбережжя у Запорізькій області»

187
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00385/08-51 Лист1/06-6-299
Про співпрацю та планування зустрічі у 2021 році

188
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00021/08-26 Лист01-0003/40-1
Про оновлення комунальної техніки

189
04.01.2021від

№
від 04.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00108/08-20 Лист01-0028/25-1
Про виділення коштів для перезарядки 
гамма-терапевтичних апаратів "Агат-ВУ"

190
06.01.2021від

№
від 06.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00160/08-48 Лист01-0049/25-1
Про надання роз'яснень щодо функціонування 
позаштатної військово-лікарської комісії

191
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00208/08-22 Лист01-0056/36-1
Про сприяння у залученні вантажів

192
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00209/08-21 Лист01-0042/41-1
Про передачу до комунальної власності 
Бердянської міської територіальної громади 
комплексу будівель і споруд  дитячого садка № 29

193
11.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00210/08-20 Лист01-0050/26-1
Про виділення коштів на проведення капітальних 
ремонтів систем пожежної сигналізації

194
11.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00211/08-20 Лист01-0052/26-1
Про виділення коштів на технічне переоснащення 
систем пожежної сигналізації в будівлях КНП 
"Бердянське територіальне медичне об'єднання"

195
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00212/08-20 Лист01-0067/26-1
Про фінансування капітального ремонту 
шляхопроводу по вул. Чернишевського у м. 
Бердянськ

196
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00213/08-20 Лист01-006/26-1
Про виділення коштів на придбання сміттєвоза для 
транспортування твердих побутових відходів

197
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00214/08-26 Лист01-0003/40-1
Про сприяння в реалізації проєкту із придбання 
комунальної техніки

198
04.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00215/08-20 Лист01-0053/26-1
Про виділення коштів на перезарядку 
гамма-терапевтичних апаратів

199
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00216/08-25 Лист01-0071/26-1
Про реалізацію Програми Президента України 
"Велике будівництво" у 2021 році

200
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00217/08-20 Лист01-0068/26-1
Про фінансування капітального ремонту будівлі 
БСШ № 16

201
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00218/08-26 Лист01-0061/35-1
Про сприяння у реалізації проєкту реконструкції 
самопливного каналізаційного колектора у м. 
Бердянськ

202
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00241/08-20 Лист01-0069/26-1
Про фінансування найактуальніших об'єктів в 
м.Бердянськ

203
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00242/08-20 Лист01-0070/26-1
Про фінансування найактуальніших об'єктів в 
м.Бердянськ

204
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00349/08-20 Лист01-0102/28-1
Про виділення коштів на реконструкцію 
кардіологічного корпусу міської лікарні м. 
Бердянськ

205
14.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00370/08-51 Лист01-0060/36-1
Про розміщення інвестиційного паспорта на 
веб-порталі

206
12.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Гуляйпільський міськвиконком

00327/08-22 Лист02-17/15
Про вжиття заходів щодо незаконних дій 
Гуляйпільського РЕМ ПАТ"Запоріжжяобленерго"

207
13.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненський міськвиконком
30
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00036/08-20 Лист10/21-1380
Про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

208
30.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

00316/08-22 Лист01-01-35/136
Про відновлення пільгових тарифів на 
електроенергію для населення, яке постійно 
проживає у 30-километровій зоні атомних 
електростанцій

209
12.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

00159/08-21 Лист03/03-29/00030
Про передачу майна

210
05.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00207/08-22 Лист01-0057/40-1
Про сприяння у реалізації проєкту з будівництва 
вітрової електростанції "Зофія"

211
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00323/08-29 Лист00256/03-28/01
Про оптимізацію ліжкового фонду 

212
13.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00362/08-22 Лист03/03-29/00145
Про передачу автодороги М-18 до державної 
власності

213
14.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00318/08-20 Лист02-35/15-1
Про виділення коштів на поточний середній ремонт 
доріг

214
14.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

31
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00048/08-26 Лист01/01-37/1395
ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ
Про надання послуг з вивезення побутових відходів

215
31.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

00113/08-42 Лист02-02-07/2061
Про створення служби у справах дітей 
Вільнянської міської ради

216
29.12.2020від

№
від 06.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00322/08-22 Лист02-02-02/35
Про звернення депутатів міської ради щодо 
діяльності ТОВ "Біляївський збагачувальний 
комбінат"

217
14.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

00092/08-26 Лист09/21-1377
Про завершення з'єднання трубопроводів

218
30.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Молочанська міська рада

00069/08-22 Лист14
Про включення в плановий перелік ремонту доріг

219
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00070/08-20 Лист17
Про виділення коштів на будівництво артезіанської 
свердловини в м.Молочанськ

220
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00071/08-20 Лист18
Про виділення коштів на придбання сміттєвоза

221
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

32



№
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

00358/08-22 Лист16
Про включення аварійних доріг в плановий перелік 
ремонту доріг на 2021 рік

222
14.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00360/08-22 Лист14
Про включення доріг обласного значення в 
плановий перелік ремонту доріг на 2021 рік

223
14.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00361/08-20 Лист18
Про виділення коштів на придбання сміттєвоза

224
14.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00363/08-20 Лист17
Про фінансування проекту "Будівництво 
артезіанської свердловини по вул.Миру 
м.Молочанськ"

225
14.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

00347/08-34 Лист03-05/0043
Про реконструкцію стадіону в м. Оріхів

226
14.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00348/08-20 Лист03-05/0045
Про стан робіт на об'єктах будівництва, 
замовником яких є Департамент капітального 
будівництва облдержадміністрації

227
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

00326/08-22 Лист02-25/0080
Про ремонт дороги С 081605-Новопавлівка в 
с.Новопавлівка

228
13.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради
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00121/08-09 Депутатське звернення06
ДОР ЧЕРЕДНІЧЕНКО С.В.
Про нагородження Гамаюнової В.М.

229
06.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00145/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ДУДКА В.І.
Про включення об'єктів до бюджету для 
фінансування у 2021 році

230
21.12.2020від

№
від 11.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00149/08-09 Лист21
ДОР МАШИНСЬКИЙ О.М.
Про відкриття пункту постійного базування 
швидкої невідкладної допомоги на території 
Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького 
р-ну

231
21.12.2020від

№
від 11.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00280/08-09 Депутатське звернення6
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про будівництво каолінового кар'єру на території 
Павлівської сільської ради Запорізького р-ну

232
14.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00315/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.ТА ІНШІ
Про виділення коштів на ремонт самопливного 
каналізаційного колектора

233
15.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00379/08-09 Депутатське звернення2/2021/2с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про включення об'єктів на території м. 
Дніпрорудне до фінансування за рахунок коштів 
Обласного фонду ОНПС

234
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Обласна рада

00024/08-54 Лист01-26/1264
Про виконання протокольного рішення від 
29.12.2020 № 6

235
30.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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00050/08-54 Рішення17
Про внесення змін та доповнень до Програми 
підтримки розвитку культур національних меншин 
у Запорізькій області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 61 (зі змінами)

236
29.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00133/08-54 Лист5320/08-07
ГОЛОВА ВРУ РОЗУМКОВ Д.
Про звернення НДУ Мельника П. щодо ліквідації 
наслідків стихійного лиха у сел. Кирилівка 
Якимівського р-ну

237
06.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00134/08-54 Лист01-26/0006
Про надання пропозицій до плану роботи облради 
на 2021 рік

238
06.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00148/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ДУДКА В.І.
Про виділення коштів на ремонт доріг

239
21.12.2020від

№
від 11.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00155/08-54 Лист5393/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про виділення коштів для усунення порушень у 
сфері техногенної та пожежної безпеки

240
06.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00198/08-54 Рішення16
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку охорони здоров’я у Запорізькій області на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 65 (зі 
змінами та доповненнями)
17

241
19.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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00199/08-54 Рішення25
Про внесення змін до Програми розвитку 
автомобільних доріг Запорізької області на 
2020-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 136, зі 
змінами та доповненнями 

242
29.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00255/08-54 Лист01-26/0019
Про надання інформації щодо використання коштів 
обласного бюджету

243
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00293/08-54 Лист5376/01-13
Про виділення коштів на водопостачання смт 
Балабине - смт Кушугум - смт Малокатеринівка

244
14.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00294/08-54 Лист5387/01-11
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про придбання земснаряду для регламентних робіт 
по підтримці проєктних меж з'єднувального каналу 
Молочного лиману за бюджетним запитом 
Приазовського національного природного парку

245
14.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00359/08-54 Лист0005/01-11
Про виділення коштів з обласного фонду ОНПС на 
природоохоронні заходи

246
14.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

00132/08-54 Лист5241/01-10
ДОР МАШИНСЬКИЙ О.М.
Про відкриття пункту постійного базування 
швидкої невідкладної допомоги на території 
Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького 
р-ну

247
04.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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00196/08-09 Депутатське звернення2
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я...
Про стан справ та шляхи покращення в роботі КНП 
"Територіальне медичне об'єднання "Обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" ЗОР

248
05.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

00047/08-22 Лист69003-Сл-11166-
Про проблемні питання реалізації Постанови ВРУ 
від 17.07.2020 "Про утворення та ліквідацію 
районів"

249
29.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

00112/08-22 Лист001-065/20375
Про припинення електропостачання ТОВ "ЗТМК" з 
13.01.2021

250
31.12.2020від

№
від 06.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00356/08-22 Лист001-65/83
Про загрози виникнення надзвичайної ситуації в 
Запорізькій області

251
14.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

00176/08-22 ЛистСЛ/02-16
Про загрозу припинення електропостачання 
підприємства

252
11.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"

00119/08-43 ЛистУК/15698
Про нагородження Пирогова Л.О. та інших

253
30.12.2020від

№
від 06.01.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

00158/08-48 Лист702-54
Про внесення змін до Програми 2021

254
05.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС
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00163/08-40 Лист08-29/480
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

255
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00022/08-22 Лист01
ПП "ТРАНЗИТ"
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

256
04.01.2021від

№
від 04.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00035/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ОСТРИК С.Ю.
Про надання додаткових доказів по справі ТОВ 
"Анхель Альянс"

257
30.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00046/08-22 Лист5787/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про визначення технологічного мінімуму 
споживання природного газу

258
30.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00075/08-42 Лист06/2202
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про погодження штатного розпису та структури 
підприємства

259
31.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00186/08-49 Листб/н
ГО "РІДНА ЗЕМЛЯ ЗАПОРІЗЬКА"
Про клопотання по справі ГО "Рідна Земля 
Запорізька"

260
12.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00227/08-40 Лист10/68
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОПУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про договір оренди земельної ділянки

261
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00256/08-21 Лист11
КП "УНИВЕС" 
Про повернення приміщення

262
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

38



№
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

00301/08-20 Лист03
ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ - ДІТЕЙ 
ВІЙНИ"
Про фінансову підтримку

263
14.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00342/08-20 Лист022-05/500
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"
Про виділення коштів для удосконалення 
судово-медичної та патологоанатомічної служби

264
14.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00343/08-20 Лист02.2-05/502
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"
Про виділення коштів для діагностики захворювань

265
14.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00353/08-44 Лист01
ГО "НАРОДНА ВЛАДА УКРАЇНИ"
Про пропозицію впровадження комплексної 
"Єдиної державної системи моніторингу 
виробництва, постачання , транспортування..."

266
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

00324/08-20 Лист02/0071
Про фінансування будівельно монтажних робіт за 
рахунок фонду охорони навколишнього 
природного середовища 

267
15.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00325/08-20 Лист02/0072
Про фінансування заходів за рахунок фонду 
охорони навколишнього природного середовища 

268
15.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00354/08-20 Лист02/0080
Про фінансування розроблених та планових заходів 
на 2021 рік

269
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Партії та громадські об'єднання

00074/08-43 Лист01/0121-03
ГО "ХЕЛПЕР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Щербакова Д.І.

270
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

00220/08-26 Лист121/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату за умовами договору

271
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00222/08-26 Лист120/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про заборгованість КП "Облводоканал" ЗОР за 
послуги централізованого водопостачання

272
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00351/08-42 Лист4
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР"
Про свтановлення надбавки Савенковій О.О. на 
січень-березень 2021 року

273
11.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Суди

00088/08-49 Лист330/592/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про рішення по цивільній справі Кулієва В.Е.

274
28.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00117/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 29.01.2021 по справі 
Міщенко Е.О., Моісеєва С.В. та Фурдуй Ю.Г.

275
30.12.2020від

№
від 06.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00118/08-49 Лист2/325/451/20203
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду по справі Романенко Н.А.

276
31.12.2020від

№
від 06.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

00352/08-43 Лист01/05
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ ЗОР
Про нагородження Котлярової І.В.

277
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

40



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

00281/08-33 Лист109
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про забезпечення функціонування Обласного 
телемедичного центру

278
12.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00296/08-20 Лист1119
КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ" ЗОР
Про виділення коштів на виконання програми 
масового скринінгу новонароджених

279
22.12.2020від

№
від 14.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

00105/08-20 Лист08-19/14
КЗ "МАТВІЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ 
СТУПЕНІВ" 
Про фінансове забезпечення закладу

280
05.01.2021від

№
від 06.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00106/08-20 Лист08-19/17
КЗ "МАТВІЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ 
СТУПЕНІВ" 
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
башти системи Рожновського

281
05.01.2021від

№
від 06.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00231/08-25 Лист0429/01-13
КУШУГУМСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС "ШКОЛА І-ІІІ СТ.-ГІМНАЗІЯ 
"ІНТЕЛЕКТ"
Про добудову Кушугумського НВК 

282
11.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

00367/08-20 Лист4/16-38
Про сприяння щодо проведення заліку податкових 
платежів

283
13.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
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№
з/п

Джерело  інформації 
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Офіс Президента України

00053/08-16 Лист09-07/1
(С. Трусов) Про виконання протокольного рішення 
за результатами селекторної наради від 04.01.2021

284
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00120/08-16 Лист09-07/2
Про участь у селекторній нараді 11.01.2021 о 13-00

285
06.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00173/08-16 Лист09-07/3
Про надання інформації щодо протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
11.01.2021

286
11.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00319/08-16 Лист09-07/4
Про участь у селекторній нараді 18.01.2021 о 13-00

287
15.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Президент України

00107/08-02 Указ575/2020
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня енергетика

288
18.12.2020від

№
від 06.01.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00249/08-02 Указ491/2020
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Всеукраїнського дня працівників культури 
та майстрів народного мистецтва Ревуцького Я.А.  
Камлика Г.І.

289
09.11.2020від

№
від 13.01.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

00376/08-16 Лист15/3-07/37
Про моніторинг Національної стратегії  
реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей на 2017-2026 роки 

290
16.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

00068/08-43 Лист01-41/0001
Про нагородження Півень І.Г.

291
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

42



№
з/п

Джерело  інформації 
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00093/08-20 Лист01.1-16/0622
Про збільшення асигнувань на оплату 
електроенергії в І кварталі 2021 року по КПКВК 
7781010

292
23.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00025/08-20 Лист01-24/1010
Про співфінансування будівництва амбулаторій

293
30.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00104/08-33 Лист01-24/0006
Про виділення медичного обладнання

294
05.01.2021від

№
від 06.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Комунарська райадміністрація

00355/08-37 Лист0256/01-02/01
Про обласну Програму щодо реалізації Концепції 
державної міграційної політики у Запорізькій 
області на період до 2020 року

295
05.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

00080/08-20 Лист02-39/406
Про співфінансування будівництва АСЛ в с.Бурчак

296
29.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

00144/08-42 Лист01-01-25/0006
Про звільнення Мануйлової О.О.

297
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00026/08-20 Лист01-33/519
Про співфінансування будівництва амбулаторій

298
30.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

43



№
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

00290/08-20 Лист01-20/0012
Про фінансування підключення прибудови до 
Банівської ЗОШ до зовнішніх електромереж

299
14.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

00365/08-30 Лист11-29/0008
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11.01.2012 № 22

300
14.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

00122/08-42 Лист01-11/0006
Про звільнення Ткаченка Б.С. з посади голови 
райдержадміністрації

301
06.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00232/08-42 Лист0006/1
Про відкликання листа щодо погодження 
звільнення Ткаченка Б.С.

302
11.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

00045/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ МИХАЙЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
МАРУЩАК Н.В.
Про надання документів щодо передачі службового 
транспорту для амбулаторії монопрактики с. 
Бурчак Михайлівського р-ну

303
31.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00051/08-22 Лист03-18/07
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про ремонт доріг місцевого значення

304
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00052/08-22 Лист03-18/06
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про закінчення робіт з укладання асфальтобетону 
на автомобільній дорозі

305
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00078/08-20 Лист01-73/05
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування на придбання шкільного 
автобусу

306
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00081/08-22 Лист01-48/9
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про сприяння роботі пункту габаритно-вагового 
контролю транспортних засобів

307
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00082/08-25 Лист01-48/10
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виготовлення проектно-кошторисної 
документації для реконструкції ділянки 
водопроводу між селами Веселе та Зоряне

308
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00083/08-20 Лист01-48/11
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції системи опалення 
в с.Широке

309
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00084/08-20 Лист01-48/12
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції амбулаторії в сел. 
Відрадне

310
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00085/08-20 Лист01-48/13
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції водопровідних 
мереж в с.Лукашеве

311
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00086/08-25 Лист01-48/14
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції мереж 
водопостачання в с.Дніпрельстан

312
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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00087/08-25 Лист01-48/15
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування на завершення будівнитцтва 
Центру медичної допомоги в сел. Сонячне

313
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00138/08-27 Лист16
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

314
04.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00154/08-22 Лист09
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про ремонт автомобільної дороги загального 
користування 0081134:(М-18)-Роздол-Кохане

315
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00165/08-22 Лист03-18/32
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про аварійний стан дороги О081452 
Балочки-Надійне

316
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00219/08-20 Лист03.1-12/54
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення питання фінансування  
центрального стадіону "Колос"  в смт Якимівка

317
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00230/08-40 Лист09-24/0018
Про вжиття заходів щодо стягнення заборгованості 
по орендній платі за землю з орендаря Ружицького 
І.М.

318
11.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00251/08-20 Лист69
Про виділення коштів на реконструкцію стадіону 
Андрєєва

319
11.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

46



№
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

00283/08-40 Лист0064
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про передачу земельних ділянок в комунальну 
власність

320
14.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00286/08-22 Лист02-23/0060
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

321
11.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00299/08-22 Лист03-18/32
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Про аварійний стан проїзної части автодороги 
О081452 Балочки-Надійне

322
11.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00345/08-40 Лист0064
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про дії Держгеокадастру в напрямку реалізації 
реформ у сфері земельних відносин

323
14.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00350/08-22 Лист02-23/0044
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про можливість проведення пасажирообстеження 
для подальшого впровадження додаткового рейсу

324
05.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

00115/08-23 Доповідна запискаб/н
Про надання інформації щодо розпоряджень 
голови облдержадміністрації, якими затверджено 
склади комісій, рад, робочих груп, комітетів та 
інше протягом 2018-2020 років

325
06.01.2021від

№
від 06.01.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

00147/08-50 Лист16/02
Про технічне забезпечення заходу 15.01.2021

326
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення
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00126/08-28 Доповідна запискаб/н
Про активізацію соціального діалогу

327
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00317/08-35 Доповідна запискаб/н
Про деякі питання забезпечення рівних прав  та 
можливостей жінок і чоловіків

328
15.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

00156/08-18 Лист07-23/023
Про співпрацю щодо удосконалення роботи із 
зверненнями

329
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

00027/08-20 Лист07.2-08/10638
Про направлення копії Протоколу щодо порушення 
бюджетного законодавства

330
29.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00040/08-20 Лист06.1-09.1-07/12
Про розпис державного бюджету на 2021 рік

331
04.01.2021від

№
від 04.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00267/08-20 Лист07.2-08/403
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

332
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00292/08-20 Лист07.2-08/460
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

333
13.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області
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00295/08-40 Лист186/5/08-01-04-0
Про сприяння у врегулюванні питання щодо 
оформлення права користування земельними 
ділянками ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ" у відповідності до 
законодавства 

334
15.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

00029/08-29 Лист08/02.6-18/12017
Про об'єкти підвищеної небезпеки

335
22.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00077/08-28 Лист08/02-10/80
Про створення робочої групи з питань запобіганню 
виробничого травматизму

336
05.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00183/08-46 Лист190/6-2021
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо оренди земельних 
ділянок ТОВ "Запорізький рибокомбінат"

337
11.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00224/08-46 Лист169/52-2021
ПРИМОРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо будівництва 
амбулаторії монопрактики в с. Інзівка та 
амбулаторії групової практики в с. Коларівка 
Приморського р-ну

338
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00043/08-49 Ухвала325/799/17-ц
УХВАЛА суду по справі Воронова О.Є.

339
29.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

00184/08-49 Лист15/4-1776-07
Про виконання ухвали  суду по справі ВАТ 
"Мелітопольський завод "Автокольорлит"

340
05.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

49
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00206/08-19 Лист09.3/06
Про співпрацю у впровадженні сучасних стандартів 
менеджменту якості в роботі ОТГ та інших органах 
адміністративного управління

341
12.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

00079/08-22 Лист25-02/2020
Про проблемні питання щодо апаратури 
оповіщення

342
30.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

00030/08-49 Лист328/19//20/22-ц/
Про виклик до суду на 20.01.2021

343
23.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00042/08-49 Лист22ц/807/3787/20
Про копію ухвали суду по справі Якимівської РДА

344
28.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00116/08-49 Лист22-ц/807/3259/2
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію постанови суду по справі Яланського 
Л.М.

345
29.12.2020від

№
від 06.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00330/08-37 Лист141
Про участь у покладанні квітів на Алеї захисників 
України 16.01.2021 о 12-00

346
15.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00032/08-49 Лист280/6688/20/494
Про копію ухвали суду по справі ГО "Рідна Земля 
Запоріжжя" та виклик до суду на 11.01.2021

347
28.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00185/08-49 Ухвала280/6988/20/501
Про копію ухвали по справі Ботіївської сільської 
ради

348
31.12.2020від

№
від 12.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль
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00062/08-39 Лист2-2-6/12-21
Про результати рибоохоронних заходів за грудень 
2020 року

349
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00049/08-22 Лист01-1/35
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії та потужності на лютий 2021 
року

350
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00056/08-26 Лист8/20/344-20
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про Акт щодо підтвердження факту відсутності 
газифікації природним газом багатоквартирних 
будинків

351
23.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00057/08-26 Лист8/20/352-20
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про Акт щодо підтвердження факту відсутності 
газифікації природним газом багатоквартирних 
будинків

352
24.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00058/08-26 Лист8/20/365-20
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про Акт щодо підтвердження факту відсутності 
газифікації природним газом багатоквартирних 
будинків

353
30.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00059/08-26 Лист8/20/347-20
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про Акт щодо підтвердження факту відсутності 
газифікації природним газом багатоквартирних 
будинків

354
23.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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00244/08-33 Лист01-13/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про запровадження обов'язкового державного 
страхування на випадок захворювання на 
коронавірус

355
13.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00284/08-28 Лист7
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ 
УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про забезпечення прав працівників під час 
реорганізації районних державних адміністрацій

356
14.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00346/08-38 Лист25
ПІВДЕННО СХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Про надання переліків об'єктів, документація на які 
підлягає закладанню до страхового фонду

357
13.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

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

00089/08-46 Лист08-67/6273
Про проведення у 2021 році безвиїзних та виїзних 
перевірок

358
28.12.2020від

№
від 05.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00187/08-49 Лист30703/08-64/343
Про повернення нормативно-правового акта після 
державної реєстрації

359
30.12.2020від

№
від 12.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00204/08-49 Лист37298
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
Про направлення постанови щодо зупинення 
вчинення виконавчих дій відповідно до наказу 
Господарського суду Запорізької області № 
908/3414/19

360
03.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура
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00103/08-46 Лист35-48вих-21
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання висновку з оцінки впливу на довкілля 
будівництва ТОВ "Бізнес Олімп"

361
05.01.2021від

№
від 06.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00146/08-46 Лист32-85вих.-21
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо будівництва 
сонячної електростанції на території 
природно-заповідного фонду заказника 
"Степногірський" у Василівському р-ні

362
11.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00172/08-46 Лист32/2-7082вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо винесення меж 
ботанічного заказника державного значення 
"Водянські та Іванівські кучугури" на території 
Водянської сільської ради К.-Дніпровського р-ну

363
22.12.2020від

№
від 12.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00274/08-46 Лист31/3-110вих-21
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про припинення права оренди земельної  ТОВ 
"Барт-Будсервіс"

364
11.01.2021від

№
від 14.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00197/08-46 Лист15/3-2/5/1-21
Про надання інформації щодо ландшафтного 
заказника місцевого значення "Степногірський" у 
Василівському р-ні

365
11.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00338/08-46 Лист27-127вих-21
Про загрозу припинення електропостачання 
підприємства

366
13.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00382/08-46 Лист15/4-11вих-21
Про надання інформації щодо судових справ та 
винесених рішень, які завдали значних 
економічних збитків державі

367
14.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області
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00321/08-37 Лист2301.5-222/23.1-
Про надання інформації про національні діаспори 
зареєстровані у Запорізькій області 

368
12.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00127/08-46 Лист59/14/3324
Про надання інформації щодо стратегічного 
значення ТОВ "ЗТМК"

369
30.12.2020від

№
від 11.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

00250/08-45 Лист21-28-38
Про надання інформації щодо переходу 
повноважень, прав та обов'язків від 
райдержадміністрацій, що припиняються до 
райдержадміністрацій новоутворених районів

370
06.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

00009/08-42 Лист5215/1.03/0
Про створення архівних відділів 
райдержадміністрацій

371
31.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00101/08-38 Лист14/11-11/0
Про включення представників державних архівів 
областей, архівних відділів райдержадміністрацій 
новоутворених районів до складу комісій з 
реорганізації

372
05.01.2021від

№
від 06.01.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00168/08-38 Лист60/11-11/0
Про збільшення граничної чисельності працівників 
державних архівів відповідно до потреб

373
12.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна служба статистики України

00233/08-19 Лист05-35/7-21
Про надання інформації щодо координаторів, 
відповідальних за надання адміністративних даних, 
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 02.12.2020  № 1517-р "Питання збору 
даних для моніторингу гендерної рівності".

374
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00312/08-19 Лист05.2-14/14-21
Про проведення робочої наради 21.01.2021 о 15:00 
з питань виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 02.12.2020 № 1517-р 
"Питання збору даних для моніторингу гендерної 
рівності".

375
14.01.2021від

№
від 15.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

00192/08-40 Лист22-28-0.222-171/
Про індексацію нормативної грошової оцінки 
земель за 2020 рік

376
06.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

00066/08-22 Лист9/2/6.1-4
Про пропозиції до розпису субвенції на 2021 рік на 
ремонт доріг

377
04.01.2021від

№
від 05.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00124/08-26 Лист2-02/11/5-21
Про надання інформації щодо  стимулювання 
використання відходів, як джерела енергії для 
виробництва теплової і електричної енергії

378
06.01.2021від

№
від 11.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00248/08-26 Лист3-02/18/5-21
Про надання інформації щодо телефонів та 
електронних адрес органів місцевого 
самоврядування

379
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

00247/08-33 Лист501/5-17-21
Про інформування закладів охорони здоров'я про 
укладення договорів

380
12.01.2021від

№
від 13.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби
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00380/08-42 Лист3/94/22-21
Про затвердження Порядку ведення переліку 
державних органів, установ та організацій, посади 
керівних працівників і спеціалістів яких віднесені 
до категорій посад державних службовців

381
15.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

00018/08-48 Лист3363/32-04/2-20
Про припинення інформування щодо поширення 
коронавірусу

382
30.12.2020від

№
від 04.01.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00102/08-48 Лист27/25-03/2-21
Про використання системи СОТА

383
05.01.2021від

№
від 06.01.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00174/08-48 Лист63/14-04/2-21
Про забезпечення безперебійного функціонування 
об'єктів ЖКГ

384
11.01.2021від

№
від 12.01.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00364/08-48 Лист121/32-04/2-21
Про здійснення додаткових заходів з контролю за 
використанням медичного кисню

385
16.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

00368/08-37 Лист101/09.6-07-21
Про інформаційні матеріали до Дня Соборності та 
Дня пам'яті Героїв Крут

386
16.01.2021від

№
від 16.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

00039/08-28 Лист0000-0204-5/2
НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА 
СЛУЖБА УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо діяльності 
спеціалізованих служб підтримки постраждалих 
осіб від домашнього насильства

387
04.01.2021від

№
від 04.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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