
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 18.01.21 по 22.01.21

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

00407/08-35 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент соціального захисту)
Про проведення обласного конкурсу "Господиня 
свого краю" у 2021 році

1
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00408/08-28 Доповідна запискаб/н
О. ТЕРЯЄВА (Департамент соціального захисту)
Про реформування органів соціального захисту у 
2021 році

2
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00571/08-43 Доповідна запискаб/н
В. КАРДАШ (Департамент промисловості)
Про нагородження Пирогова Л.О та інших

3
14.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

00535/08-15 Лист04-15/05-2021/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про перенесення дати проведення слухань у 
Комітеті щодо розподілу коштів на 
природоохоронні заходи та їх належне витрачання

4
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Народні депутати України

00468/08-09 Депутатське звернення344/2
НДУ НІКІТІНА М.
Про сприяння у проведенні капітального ремонту 
автомобільної дороги О0806618 
Гуляйполе-Любимівка-Старомлинівка

5
19.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
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00565/08-15 Лист366.2/21/45
Про надання інформації щодо пунктів обігріву для 
бездомних осіб

6
21.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

00400/08-44 Лист106
ВІДЗНАКА ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА 
МИЛОСЕРДЯ "ОРДЕН СВЯТОГО 
ПАНТЕЛЕЙМОНА"
Про відзначення медичних працівників та 
підтримку роботи Регіональної ради Відзнаки

7
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00401/08-42 Лист8
ДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНІКИ ТА 
МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ...
Про підвищення кваліфікації державних 
службовців

8
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00405/08-22 Лист3
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

9
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00412/08-38 Лист30
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНЕ СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ 
УКРАЇНИ"
Про участь у телевізійній програмі 19.01.2021 о 
19-00

10
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00429/08-20 Лист06
КУ "АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКОЇ 
ГРОМАДИ"
Про фінансування природоохоронних заходів за 
рахунок екологічного фонду

11
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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00430/08-20 Лист03
КУ "АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКОЇ 
ГРОМАДИ"
Про фінансування соціальних проектів за рахунок 
коштів ДФРР

12
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00431/08-34 Лист19
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО 
ЗДОРОВ'Я  НАСЕЛЕННЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ"
Про поновлення роботи центру

13
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00477/08-41 Лист244/16
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про участь в опитуванні і підготовку пропозицій 
для подальшого впровадження інвестиційних 
інструментів у Запорізькій області

14
19.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00487/08-37 Листб/н
ПОПЕЧИТЕЛЬ КИЇВСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО 
ТЕАТРУ ІМ..І.ФРАНКА В М.КИЄВІ
Про встановлення пам'ятника Б.С.Ступці

15
20.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00488/08-32 Листб/н
КЕРІВНИКИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 
КОЛИШНЬОГО НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО 
РАЙОНУ
Про передачу закладів освіти до Новомиколаївської 
селищної ради 

16
15.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00499/08-22 Лист44/09-001003/П
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення електропостачання АТ 
"Укрпошта"

17
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00501/08-39 Листі/21/67/20-01
ДУАЛЬНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Про підтримку діяльності Товариства щодо 
збереження довкілля

18
20.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

3
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00516/08-40 Лист05/10/2020-2
ПАТ "ВОЛИНСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА 
КОМПАНІЯ"
Про розроблення проекту землеустрою

19
05.10.2020від

№
від 20.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00517/08-40 Лист21/01/19-2
ПАТ "ВОЛИНСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА 
КОМПАНІЯ"
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

20
21.01.2019від

№
від 20.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00528/08-33 Лист16
КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО НДІ МЕДИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ
Про медичне забезпечення безпеки дорожнього 
руху

21
18.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00544/08-41 Лист01-25/4
РАДА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОБМІНІВ
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СТКБІЛІЗЕЙШЕН 
СУППОРТ СЕРВІСЕЗ"
Про початок проекту СИЛА

22
19.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00552/08-41 Лист08-АМ
АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
Про пропозиції щодо включення до складу 
регіональної комісії з оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проектів

23
21.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00570/08-26 Листб/н
ТОВ "ФІРМА "АДВЕРС"
Про отримання ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з централізованого 
водопостачання

24
21.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

4



№
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00577/08-40 Лист301/19
ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ 
ШИЧЖЕНЬ ТАН"
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою

25
19.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00582/08-41 ЛистUNDP/2021/009-
ПРООН В УКРАЇНІ, UNDP
По участь у засіданні наглядової ради "Програми 
ООН із відновлення та розбудови миру" 05.02.2021

26
19.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Партії та громадські організації

00598/08-44 Лист2101-212-МОВВ
ГО "УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ"
Про виконання Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» в 2020 році в частині надання 
безоплатної первинної правової допомоги"

27
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00599/08-44 Листб/н
ВГО "УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ПО БОРОТЬБІ З 
КОРУПЦІЄЮ"
Про проведення мітингу щодо підвищення 
комунальних тарифів 25.01.2021

28
22.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Приазовський національний природний парк

00485/08-20 Лист35/11-05
Про фінансування природоохоронних заходів

29
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00591/08-39 Лист45/05-04
Про запобігання наслідків катастрофічних явищ 
вздовж узбережжя Азовського моря

30
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Суди

5



№
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Джерело  інформації 
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00437/08-49 Лист280/8346/20
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про заперечення на пояснення третьої особи у 
справі за позовом Лісун О.П.

31
13.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00438/08-49 Ухвала910/1956/18
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про касаційну скаргу ТОВ "Рибгосп Кам'янський"

32
12.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00593/08-49 Лист330/2018/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про виклик до суду 

33
19.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00604/08-49 ЛистЄ.у.321/1395/18
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про надання копії рішення за позовом до 
Михайлівської райдержадміністрації

34
18.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

00390/08-06 Доручення1388/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про обмеження на час дії карантину 
роботи працівників віком старше 60 років у 
закладах охорони здоров'я

35
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00395/08-03 Постанова1371
Про продовження строку виконання Державної 
цільової соціальної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на період до 2020 року

36
23.12.2020від

№
від 18.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00418/08-06 Доручення52208/5/1-21
(О. Уруський) Про опрацювання результатів 
робочої поїздки Президента України до  
Дніпропетровської області 26.11.2020

37
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00426/08-03 Постанова1342
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 січня 2020 р. № 28 

38
28.12.2020від

№
від 18.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00434/08-06 Доповідь1394/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ПІПА Н.Р.
Про надання для ознайомлення Методології щодо 
особливостей здійснення закупівель у сфері 
організації харчування в закладах освіти тощо

39
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

00459/08-06 Доручення1495/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про реформу 
адміністративно-територіального устрою

40
19.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00460/08-06 Доручення77/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про внутрішній водний транспорт

41
19.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00493/08-17 Лист1519/0/2-21
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ 
ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про участь в онлайн-конференції «Уроки і 
перспективи локалізації Національного плану дій 
«Жінки, мир, безпека» в Україні» 27.01.2021 о 
10-00

42
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00526/08-06 Доручення1414/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про виконання рішень РНБО 
України

43
20.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00546/08-06 Доручення1637/1/1-21
(Д. Шмигаль) ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ 
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМК ЗА ЖИТТЯ" ВРУ
Про звернення гр. Ненченка В.М. з низки питань, в 
тому числі стосовно регулювання роздрібної ціни 
газу для населення, скасування нарахувань за 
доставку (розподіл) природного газу, а також щодо 
встановлення газових лічильників особам з 
інвалідністю

44
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00548/08-06 Доручення328/2/1-21
(Д. Шмигаль) Про моніторинг оплати праці 
державних службовців у 2020 році

45
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00549/08-06 Доручення1044/1/1-21
(О. Стефанішина) Про аналіз стану дотримання 
державними органами законодавства у сфері 
зовнішніх зносин

46
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00569/08-06 Доручення36003/7/1-19
Про здійснення контролю за використанням 
цільових коштів (субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам), які спрямовуються регіонам 
на розвиток освітнього середовища

47
21.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00585/08-03 Розпорядження37-р
Про заходи з увічнення пам’яті захисників України 
на період до 2025 року

48
20.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00586/08-17 Лист77/8-01/21-У
УПОВНОВАЖЕНИЙ ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ 
МОВИ
Про надання інформації для формування річного 
публічного звіту Уповноваженого із захисту 
державної мови

49
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00587/08-03 Постанова29
Деякі питання оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери

50
20.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00602/08-17 Лист1830/0/2-21
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ 
ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про інформаційні матеріали із запобігання та 
протидії торгівлі людьми

51
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00609/08-06 Доручення51169/4/1-20
(О. Резніков) Про погашення заборгованості із 
заробітної плати

52
22.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

00596/08-20 Лист22/9.3-224-21
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

53
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00388/08-41 Лист51/17-200-2124
Про надання презентаційних матеріалів для 
оновлення веб-сторінки Ради експортерів та 
інвесторів при МЗС України

54
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ 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

00398/08-39 Лист25/7-11/788-21
Про відзначення 2 лютого Всесвітнього дня 
водно-болотних угідь

55
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00608/08-39 Лист25/3-17/1236-21
Про надання інформації щодо здійснення 
природоохоронних заходів

56
22.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

00421/08-37 Лист359/12.3
Про розміщення соціальної реклами до Дня 
соборності України

57
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00422/08-37 Лист361/12.3
Про відзначення Дня Соборності і Дня Героїв Крут

58
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00456/08-37 Лист391/9.4
Про надання інформаційних матеріалів для 
забезпечення якісної та ефективної взаємодії 
Міністерства культури та інформаційної політики 
України з місцевими органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування.

59
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00610/08-37 Лист549/9.4
Про порушення законодавства в частині ліквідації 
закладів культури 

60
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

00601/08-34 Лист522/5.1
Про надання звіту щодо виконання Програми 
розвитку фізичної культури і спорту на період до 
2024 року

61
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00489/08-43 Лист1/11-9437
Про нагородження Наумика В.В.

62
28.12.2020від

№
від 20.01.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00512/08-20 Лист1/9-19
Про використання освітньої субвенції на придбання 
шкільних автобусів у 2021 році

63
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00556/08-20 Лист1/9-23
Про фінансування санаторних шкіл у 2021 році

64
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00574/08-32 Лист1/9-18
Про проведення конкурсів серед претендентів на 
першочергове зарахування до закладів вищої або 
фахової передвищої медичної, мистецької та 
педагогічної освіти за державним (регіональним) 
замовленням

65
19.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00435/08-33 Лист10-17/1250/2-21
Про відшкодування податку на доходи фізичних 
осіб, що утримуються з доходів у вигляді доплат до 
заробітної плати, медичним та іншим працівникам 
закладів охорони здоров'я державної та/або 
комунальної власності, які безпосередньо зайняті у 
ліквідації епідемії та здійсненні заходів із 
запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2

66
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00462/08-33 Лист26-04/1386/2-21
Про організацію тестування на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19 за допомогою експрес-тестів 
для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2

67
19.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00463/08-33 Лист28/1352/2-21
Про впровадження  медичних висновків про 
народження

68
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00584/08-33 Лист26-04/1836/2-21
Про роботу регіональних рад з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

69
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

00391/08-22 Лист7/29.1/510-21
Про рейтинги енергоефективності будівель ОДА 
(до листа Мінрегіону №7/29.1/13219-20 від 
31.07.2020)

70
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00417/08-26 Лист7/10.2/445-21
Про продовження  щотижневого моніторингу 
тарифів на теплову енергію та комунальні послуги 
у 2021 році

71
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00436/08-21 Лист7/36.2/577-21
Про надання інформації стосовно підтримки 
бізнесу та розвитку індустріальних парків з 
місцевих бюджетів

72
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00446/08-19 Лист7/4/604-21
Про надання інформації за результатами наради 
Міністра розвитку громад та територій України 
щодо стану реалізації програми "Велике 
будівництво" від 14.01.2021

73
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00472/08-26 Лист7/4/646-21
Про участь у селекторній нараді 20.01.2021 о 17-00

74
19.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00547/08-30 Лист7/34.1/719-21
Про надання інформації щодо утворення комісій з 
реорганізації РДА

75
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00566/08-25 Лист7/19.5/742-21
Про моніторинг стану реалізації заходів з 
реконструкції, капітального ремонту приймальних 
відділень в опорних закладах охорони здоров’я у 
госпітальних округах

76
21.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00567/08-25 Лист7/19.5/743-21
Про надання інформації щодо прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що 
реалізовувалися у 2020 році в рамках програми 
«Велике будівництво»

77
21.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00575/08-23 Лист7/9/777-21
Про участь у онлайн-нараді щодо реалізації 
бюджетної програми підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі 28.01.2021 о 15-00

78
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00581/08-19 Лист7/36.4/793-21
Про надання інформації щодо агенцій 
регіонального розвитку

79
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

00458/08-41 Лист4602-04/2596-06
Про проведення опитування щодо інноваційної 
діяльності в Україні

80
19.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00495/08-23 Лист2911-06/2798-06
Про надання показників виконання обласних 
програм підтримки АПК у 2020 році

81
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00554/08-41 Лист4602-04/3019-06
Про інформування щодо виставково-ярмаркових 
заходів

82
21.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00555/08-51 Лист2331-07/3319-03
Про планову інвентаризацію комп'ютерних 
програм в органах виконавчої влади

83
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00399/08-28 Лист
Про призначення та надання житлових субсидій 
домогосподарствам

84
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ паперовий паперова

00461/08-43 Лист891/0/2-21/30
ГО "КОНФЕДЕРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"
Про нагородження Почесною грамотою КМУ 
Насада М.М.

85
19.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00494/08-28 Лист945/0/2-21/49
Про надання інформації щодо потреби у створенні 
спеціалізованих служб підтримки постраждалих від 
домашнього насильства осіб

86
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00553/08-35 Лист1031/0/2-21/29
Про мережу закладів соціального захисту дітей

87
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00559/08-28 Лист983/0/2-21/29
Про сприяння у розповсюдженні інформації щодо 
проведення Національного конкурсу "Благодійна 
Україна - 2020"

88
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації
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документа

00588/08-28 Лист1092/0/2-21/57
Про інформування щодо наказу Мінсоцполітики 
від 16.11.2020 № 769  "Про затвердження форм 
документів, необхідних для надання соціальних 
послуг"

89
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00595/08-20 Лист1128/0/2-21/58
Про Порядок використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення реабілітації 
дітей з інвалідністю

90
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

00497/08-28 Лист429/02/09.1-21
Про надання інформації про стан виконання 
державних та регіональних програм, спрямованих 
на вирішення питань соціального захисту ветеранів 
війни та членів їх сімей

91
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

00603/08-20 Лист04110-08-2/1728
Про підготовку Бюджетної декларації на 2022-2024 
роки

92
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00606/08-20 Лист04140-15-2/1624
Про формування проєктів паспортів бюджетних 
програм на 2021 рік

93
20.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

00420/08-51 Лист1/06-3-337
Про надання інформації щодо проєктів з розвитку 
мережі ЦНАП

94
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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документа

00455/08-20 Лист1/06-3-358
Про погодження проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку та 
умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів 
надання адміністративних послуг»

95
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00496/08-51 Лист1/06-3-386
Про надання інформації щодо надходження до 
бюджету за адміністративні послуги за 2020 рік

96
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00597/08-51 Лист1/06-3-526
Щодо продовження функціонування ЦНАП

97
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00589/08-40 Лист01-0074/31-1
Про передачу земель з державної власності у 
комунальну власність

98
12.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00612/08-20 Лист01-0218/25-1
Про виділення коштів на забезпечення ліками 
пацієнтів з психічними розладами

99
22.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровський міськвиконком

00416/08-20 Лист179/15-04
Про фінансування інфраструктурних проектів у 
2021 році 

100
14.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівський міськвиконком

00538/08-20 Лист181/02.1-15
Про виділення коштів на захід "Реконструкція 
каналізаційних очисних споруд м.Пологи 
Запорізької області"

101
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Молочанська міська рада

15



№
з/п

Джерело  інформації 
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00594/08-20 Лист36
Про фінансування проекту "Будівництво напірного 
каналізаційного колектору м.Молочанськ"

102
08.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

00441/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ДОЛИНСЬКОЇ ОТГ ЖЕЛУДЬКО В.В.
Про можливі неправомірні дії голови Долинської 
ОТГ

103
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

00409/08-54 Лист0032/01-11
КЗ "МІТВІІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ 
СТУПЕНІВ"
Про виділення коштів для усунення порушень у 
сфері техногенної та пожежної безпеки

104
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00410/08-54 Лист5334/01-11
КНП "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ..."
Про виділення коштів на сплату збору на 
обов'язкове державне пенсійне страхування

105
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00473/08-54 Лист0041/01-27
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
Про виділення коштів на розвиток 
соціально-технічної бази тощо

106
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00474/08-54 Лист0071/01-11
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на реконструкцію стадіону 
Андрєєва

107
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16
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документа

00475/08-54 Лист5327/08-27
Про актуалізацію проєктів рішень, поданих 
головою облдержадміністрації

108
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00476/08-54 Лист0054/01-13
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ" 
ЗОР
Про зміну типу та найменування закладу

109
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00500/08-54 Лист5200/01-27
Про укладання договорів на медичне 
обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій у 2021 році

110
18.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00550/08-54 Лист01-26/0047
Про надання копій документів

111
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00615/08-54 Лист5130/01-13
Про діяльність КНП "Обласний дошкільний заклад 
з надання психіатричної допомоги санаторного 
типу" ЗОР

112
20.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

00527/08-09 Депутатське звернення10
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ ЗОР
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ТУРИСТИЧНА 
АСОЦІАЦІЯ"
Про вирішення проблемних питань КНП 
"Санаторій медичної реабілітації "Глорія"

113
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00564/08-09 Депутатське звернення01-3
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я
Про надання висновків та рекомендацій

114
19.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00618/08-09 Лист690-Сл-620-0121
Про проведення робіт з підготовки газових мереж 
до роботи в осінньо-зимовий період 27.01.2021

115
20.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

00531/08-22 Лист001-52/123
Про проблемні питання, які виникли при укладанні 
договорів щодо надання послуг з розподілу 
електричної енергії на 2021 рік

116
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00537/08-22 Лист001-65/135
Про загрозу виникнення надзвичайної ситуації у 
зв'язку з припиненням електропостачання ТОВ 
"ЗТМК" 21.01.2021

117
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

00502/08-40 Лист0/14
Про добровільну відмову від права постійного 
землекористування

118
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

00403/08-22 ЛистСЛ/02-60
Про виконання рекомендацій протоколу щодо 
врегулювання проблемної ситуації з 
електропостачанням підприємства

119
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

00406/08-20 Лист4/16
Про сприяння у проведенні заліку податкових 
платежів

120
13.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

00411/08-32 Лист35/261-13
Про підтримку в обранні членом-кореспондентом 
НАН України Кравченка І.Ф.

121
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00478/08-40 Лист01.04.01/308
Про надання інформаційної довідки щодо 
земельної ділянки (вул. Курортна, 27, м. 
Приморськ)

122
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00479/08-40 Лист18.01.01/307
Про надання інформаційної довідки щодо 
земельної ділянки (вул. Придніпровська, 2-В, с. 
Андріївка, Вільнянський р-н)

123
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00480/08-40 Лист01.04.03/313
Про надання інформаційної довідки щодо 
земельної ділянки (вул. Випробувачів, 11, м. 
Запоріжжя)

124
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00481/08-40 Лист01.04.01/311
Про надання інформаційної довідки щодо 
земельної ділянки (вул. Блакитна, 14-а, м. 
Запоріжжя)

125
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00482/08-40 Лист01.04.01/310
Про надання інформаційної довідки щодо 
земельної ділянки (вул. Базова, 2-г, м. Запоріжжя)

126
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00483/08-40 Лист01.04.01/309
Про надання інформаційної довідки щодо 
земельної ділянки (вул. Іванова, 2, м. Запоріжжя)

127
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00536/08-43 Лист01.04.01/05
Про нагородження Кравченка І.Ф.

128
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00404/08-22 Лист4
ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
12309"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

129
18.02.2021від

№
від 18.01.2021
№ 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

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00467/08-50 Лист73/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про офіційний візит на підприємство

130
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00490/08-39 Лист02-01
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про питання, пов'язані з реалізацією 
інвестиційного проєкту

131
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00513/08-22 Лист03-01
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання переліку дозвільних документів

132
20.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00396/08-22 Лист03/00058
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження проектно-кошторисної 
документації

133
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00397/08-22 Лист03/00056
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження проектно-кошторисної 
документації

134
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00511/08-22 Лист08/46
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання звіту керівника підприємства щодо 
виконання показників ефективності використання 
державного майна та прибутку

135
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

00518/08-28 Лист2-18/01/21
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ - 
УСІ"
Про створення Центру "Життя"

136
18.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00529/08-32 Лист0020
КУ "ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ, 
КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ 
ЗАКЛАДІВ"
Про вирішення долі працівників установи

137
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00530/08-37 Лист7
ЗОО НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про підтримку програми розвитку інформаційного 
простору Запорізької області на 2021-2025 роки (в 
частині сприяння книговиданню)

138
18.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

00568/08-37 Лист50
Про загрозу відключення від електропостачання 
заповідника

139
21.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00471/08-49 Лист280/6688/20
ГО "РІДНА ЗЕМЛЯ ЗАПОРІЗЬКА"
Про зміну позивача

140
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00532/08-43 Лист03/0121-03
ГО "ХЕЛПЕР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Щербакова Д.І.

141
20.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

00469/08-43 Лист204
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про присвоєння почесного звання Раскіну І.А.

142
19.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00470/08-43 Лист189
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про нагородження Рудіка М.В.

143
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Учбові заклади
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00533/08-26 Телеграма62-08/33
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про сприяння у реалізації проєкту "Будівництво 
блочно-модульної котельні для теплопостачання 
будівель БДПУ по вул. Шмідта, 4..."

144
13.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00534/08-25 Лист62-08/32
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про сприяння у реалізації соціально значущих 
проєктів у 2021 році

145
13.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00551/08-32 Листб/н
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ 
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №2 
"БАРВІНОК"
Про надання роз'яснень щодо подальшого 
функціонування та фінансування закладу

146
21.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00576/08-42 Лист200121-01
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА НАВЧАННЯ"
Про проведення інформаційно-методичного 
семінару/онлайн на тему "Будівництво 2020-2021 
.Зміни, що відбулися та чергові новації" 

147
20.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

00491/08-16 Лист41-01/9
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
18.01.2021

148
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00492/08-16 Лист41-01/8
(К. Тимошенко) Про забезпечення належної 
організації та проведення заходів до Дня 
Соборності України 22.01.2021

149
18.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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00579/08-16 Лист41-01/30
(К. Тимошенко) Про надання інформації щодо 
комунальних тарифів

150
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Президент України

00505/08-02 Розпорядження6/2021-рп
Про деякі питання, пов'язані з реорганізацією 
районних державних адміністрацій

151
18.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00506/08-02 Розпорядження8/2021-рп
Про звільнення О. Шевченко з посади голови 
Токмацької районної державної

152
18.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00507/08-02 Розпорядження7/2021-рп
Про звільнення В. Васильчишиної з посади голови 
Приморської районної державної адміністрації 
Запорізької області

153
18.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

00419/08-42 Лист01-40/0028
Про погодження звільнення Ткаченка Б.С.

154
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00590/08-40 Лист0034/01-17
Про надання документів для експертної грошової 
оцінки ТОВ "БІНОМ-ГРУП"

155
13.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00572/08-30 Лист01-31/022
Про внесення змін до розпоряджень голови 
облдержадміністрації щодо реорганізації 
райдержадміністрацій

156
21.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради
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00387/08-32 Лист09/02-01-32
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про сприяння у реконструкції 
Малокатеринівського НВК "Мрія"

157
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00427/08-33 Лист038
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про забезпечення жителів громади хворих на 
цукровий та нецукровий діабет безкоштовними 
препаратами інсулінів

158
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00428/08-26 Лист66/02
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про копію рішення 4-ї сесії Степногірської 
селищної ради щодо підвищення тарифів та відміни 
пільг на електричну енергію

159
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00453/08-33 Лист70
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про сприяння у введенні в експлуатацію об'єкту з 
будівництва амбулаторії групової практики 
сімейної медицини в с. Чкалове

160
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00454/08-40 Лист58
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання правової оцінки діям Головного 
управління Держгеокадастру

161
16.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00520/08-26 Лист01-48/122
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про виготовлення проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію ділянки 
водопроводу між селами Веселе та Зоряне

162
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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00521/08-26 Лист01-48/120
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про поновлення проекту "Реконструкція 
водопровідних мереж с.Лукашеве Запорізького 
району "

163
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00522/08-26 Лист01-48/119
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про розроблення проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію мережі водоводу

164
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00523/08-26 Лист01-48/123
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про підключення об'єкту завершеного 
будівництвом до зовнішніх мереж 
водопровідно-каналізаційного господарства

165
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00524/08-26 Лист01-48/121
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про включення проекту "Капітальний ремонт 
мереж водопостачання с.Дніпрельстан " до 
переліку заходів регіональної цільової програми

166
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00543/08-22 Лист0117
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання роз'яснень щодо існуючої маршрутної 
мережі по території Мелітопольського району

167
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00545/08-20 Лист02-24/47
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на закінчення робіт по 
безнапірній каналізації

168
19.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00557/08-26 Лист02-29/61
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування виконання робіт із будівництва 
вуличних водопровідних мереж с Воздвижівка

169
19.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00573/08-20 Лист02-01-28/122
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
К.-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування інфраструктурних проєктів у 
2021 році

170
21.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00614/08-20 Лист97
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
Михайлівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія"

171
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

00451/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Пушкарьовій О.Ю. у січні 2021 року

172
19.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00525/08-20 Доповідна запискаб/н
Про надання Звіту про результати діяльності 
Відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації 
за 2020 рік

173
20.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

00510/08-42 Лист0107/02-00
Про надання інформації щодо внесення змін до 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
21.03.2019 № 46-к

174
20.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00558/08-40 Доповідна запискаб/н
Про оформлення довіреності  голови 
облдержадміністрації спеціалістам відділу 
земельних відносин

175
21.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

26



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00613/08-42 Доповідна запискаб/н
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 28.12.2020 № 229-к щодо 
виконання обов'язків директора Департаменту 
агропромислового розвитку

176
22.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

00466/08-37 Доповідна запискаб/н
Про так звані "напади" на священників та 
"переслідування" УПЦ (МП)

177
19.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

00465/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл видатків за КПКВ 7781010 
"Здійснення виконавчої влади у Запорізькій 
області"

178
19.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління містобудування та архітектури

00605/08-50 Лист02-03/012
Про організацію проведення засідання робочої 
групи

179
22.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

00616/08-20 Лист08.1-09.1-07/710
Про надання інформації щодо бюджетної 
заборгованості станом на 01.01.2021

180
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

00519/08-20 Лист262/5/08-01-12-0
Про надання звітів на 01.01.2021

181
18.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області
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00413/08-40 Лист13-23-0.10-89/55
Про поновлення нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів

182
14.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00508/08-40 Лист13-8-0.81-211/2-
Про погодження планів роботи управління на 2021 
рік

183
18.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00440/08-46 Лист12/08/01/У-2021
УПРАВЛІННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Про виконання Програми підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху

184
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00443/08-46 Лист215/6/81/01-2021
ВАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ № 3
Про надання інформації щодо нового будівництва 
амбулаторій монопрактики

185
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00464/08-46 Лист91/01/13-2021
Про надання інформації щодо стану протидії 
правопорушенням

186
15.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00503/08-49 Ухвала280/388/19
УХВАЛА по справі ДП "Національна атомна 
енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

187
14.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

00414/08-46 Лист27-159вих-21
Про звернення ТОВ "ЗТМК" щодо питання 
безперервного електропостачання

188
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00504/08-49 Лист15/2-1954-21
Про скасування рішення, стягнення коштів до 
бюджету

189
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00447/08-23 Лист01-08/58
Про надання пропозиції проведення суцільно 
санітарної рубки

190
13.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00448/08-23 Лист01-08/28
Про перелік заходів з поліпшення санітарного 
стану лісів

191
06.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00449/08-23 Лист01-08/56
Про перелік заходів з поліпшення санітарного 
стану лісів

192
13.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00450/08-23 Лист01-08/72
Про перелік заходів з поліпшення санітарного 
стану лісів

193
15.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

00444/08-28 Лист231/01-17
Про надання інформації щодо можливого 
вивільнення держслужбовців у 2021 році

194
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00539/08-48 Лист7/ск
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 
ПІДТРИМКИ
Про вирішення питання щодо виділення медичних 
працівників для роботи у складі медичної комісії

195
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00592/08-46 Лист454/01
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про відзив по справі Мохнатко С.О.

196
19.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00611/08-46 Лист39-61/2021
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ 
СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ЗАП. ОБЛ.
Про включення управління до Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки

197
20.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства 
юстиції (м.Дніпро)

00563/08-46 Лист946/08-64/90
Про повернення нормативно-правового акта після 
державної реєстрації

198
15.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00617/08-46 Лист08-64/156
Про направлення довідки щодо результатів 
перевірки облдержадміністрації на предмет 
додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів за грудень 
2020 року

199
15.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

00402/08-46 Лист31/2-244вих21
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо заходів із 
повернення земельної ділянки на території 
Коларівської ОТГ, що належить гр. Галашку М.І., в 
межах якої розташований курган

200
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00423/08-46 Лист32-233вих.-21
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо експлуатації 
водойми в акваторії Василівської затоки 
Каховського водосховища

201
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00424/08-46 Лист15/4-13вих-21
Про надання інформації щодо пам'яток культурної 
спадщини

202
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00498/08-46 Лист24-21вих-21
Про надання інформації щодо дітей-сиріт

203
16.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00583/08-46 Лист15/4-26вих-21
Про надання інформації щодо підстав вибуття з 
державної власності пам'ятки культурної спадщини 
"Будинок першої теплоелектростанції" в м. 
Запоріжжя

204
22.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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00619/08-46 Лист24-2399-20
Про звернення гр. Нападайло Т.М.

205
19.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

00415/08-22 Лист30
ЗАПОРІЗЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Про проведення профілактичних заходів щодо 
приймання металобрухту

206
14.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

00442/08-37 Лист2301.3-364/23.1-
Про забезпечення функціонування реєстру 
територіальних громад

207
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

00439/08-46 Лист651/41/32/03-202
Про виконання Програми підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху

208
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00578/08-46 Лист651/41/32/03-202
Про надання інформації щодо проведення заходів 
направлених на зниження аварійності та тяжкості її 
наслідків

209
15.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00515/08-46 Лист59/5/1-46нт
Про надання інформації щодо ситуації в медичній 
сфері

210
18.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

00607/08-20 Лист040805-13/133
Про результати позапланової ревізії СКП "Конка"

211
19.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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00433/08-08 Постанова14
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

212
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ паперовий паперова

00484/08-45 Лист21-18-192
Про участь в національній онлайн-конференції  
"Місцеві вибори 2020 року в Україні: висновки та 
рекомендації" 27-29.01.2021

213
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00580/08-45 Лист21-18-192
Про участь у національній онлайн-конференції 
"Місцеві вибори 2020 року в Україні: висновки та 
рекомендації" 27-29.01.2021

214
19.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

00393/08-28 Лист0000-0201-0/287
НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА 
СЛУЖБА УКРАЇНИ
Про надання звіту 1-ОПС

215
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ паперовий паперова

00425/08-28 Лист0000-030201-5/3
Про надання інформації щодо соціальних послуг в 
ОТГ

216
18.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

00600/08-21 Лист189/0/20-21
Про надання інформації щодо кількості виданих 
дозвільних документів

217
21.01.2021від

№
від 22.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба геології та надр України

00540/08-39 Лист628/01/02-21
Про надання звіту про діяльність у 2020 році та 
прес-реліз щодо планів роботи на 2021 рік 

218
14.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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00561/08-29 Лист16-710/162-2
Про надання  роз'яснень щодо процедури 
подальшого ведення  обліку захисних споруд на 
території ліквідованих та новостворених районів

219
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00562/08-29 Лист16-709/161-2
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

220
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агенство інфраструктурних проектів України

00389/08-22 Лист73/1-21
Про надання розширеної інформації щодо стану 
виконання Державної програми підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху в Україні на період до 
2020 року

221
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

00457/08-22 Лист247/1/5.1-6
Про забезпечення своєчасного надання інформації 
щодо автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, на яких проведено 
реконструкцію, капітальний та поточний середній 
ремонти

222
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00394/08-26 Лист6-02/15/5-21
Про надання інформації  про стан використання 
попередньо ізольованих труб в теплових мережах

223
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00445/08-22 Лист7-02/18/5-21
Про надання інформації щодо сумарної потужності 
джерел енергії

224
18.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно

00452/08-37 Лист4417/11-21
Про створення кінокомісій

225
16.01.2021від

№
від 19.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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

33



№
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

00432/08-22 Лист336/17.1.2/7-21
Про проведення відкритих слухань щодо схвалення 
Плану розвитку системи передачі на 2021-2030 
роки 20.01.2021 о 10-00

226
15.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00560/08-22 Лист309/16.3.1/7-21
Про можливі ризики виникнення проблемної 
ситуації з газопостачання установам та 
організаціям

227
14.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

00486/08-28 Лист0000-02-0/386
Про надання інформації щодо осіб, відповідальних 
за реалізацію заходів з питань гендерної рівності, 
протидії торгівлі людьми тощо

228
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00514/08-28 Лист0000-0204-0/385
Про надання інформації щодо організації роботи у 
сферах забезпечення гендерної рівності тощо

229
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ паперовий паперова

00541/08-35 Лист0000-0201-0/420
Про надання інформації щодо соціального захисту 
дітей, які виховуються в сім'ях

230
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00542/08-28 Лист0000-030101-5/4
Про надання інформації щодо функціонування 
відділень стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового проживання

231
20.01.2021від

№
від 21.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00509/08-47 Лист23-04/3651/21
Про надання інформації щодо виконання закону у 
сфері захисту викривачів

232
19.01.2021від

№
від 20.01.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

00392/08-48 Лист7/29.1/13219-2
Про надання інформації щодо функціонування 
інформаційно-комунікаційних систем

233
16.01.2021від

№
від 18.01.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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