
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 25.01.21 по 29.01.21

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

00844/08-20 Доповідна запискаб/н
В. КАРДАШ (Департамент капітального 
будівництва)
Про перерозподіл коштів та внесення змін до 
Програми розвитку охорони здоров'я у Запорізькій 
області на 2018-2022 роки

1
26.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00845/08-20 Доповідна запискаб/н
В. КАРДАШ (Департамент капітального 
будівництва)
Про перерозподіл коштів та внесення змін до 
Програми розвитку охорони здоров'я у Запорізькій 
області на 2018-2022 роки

2
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

00686/08-09 Депутатське звернення04-24/17-2021/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про виконання Рішення Комітету від 21.01.2021 
(протокол № 52) "Про стан реалізації положень 
Закону України "Про внесення зміни до пункту 3 
розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" 
Закону України "Про повну загальну середню 
освіту" щодо розширення можливостей для 
трансформації освітньої мережі

3
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України
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документа

00622/08-09 Депутатське звернення336д9/15-2021/1
НДУ О. ЛЕОНОВ
Про надання інформації щодо делегування 
представника до Ради з питань сприяння розвитку 
малого підприємництва

4
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00629/08-09 Депутатське звернення345/2
НДУ НІКІТІНА М.
Про надання інформації щодо результатів висновку 
робочої групи з розгляду проблемних питань 
реалізації інвестиційного проєкту ТОВ 
"Біляєвський збагачувальний комбінат"

5
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00685/08-09 Депутатське звернення346/2
НДУ М. НІКІТІНА
Про фінансування будівництва вуличних 
водопровідних мереж с.Воздвижівка 
Гуляйпільського р-ну

6
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00819/08-09 Депутатське звернення7д9/15-2021/218
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження Президента України від 18.01.2021 
№ 6/2021-рп

7
26.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00875/08-09 Депутатське звернення18д9/6-2021/237
НДУ РАДУЦЬКИЙ М.Б.
Про надання інформації щодо медичних та інших 
працівників закладів охорони здоров'я, які загинули 
внаслідок інфікування COVID-19, у Запорізькій 
області 

8
28.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

00684/08-15 Лист1820.4/КО-1021.
Про порушення права на працю в КУ "Центр з 
обслуговування, координації діяльності та розвитку 
освітніх закладів"

9
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

2
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00718/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-210
АТ "ПРИВАТБАНК"
Про надання дозволу на присвоєння кадастрового 
номера та розроблення проєкту землеустрою

10
20.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00627/08-38 Лист39
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНЕ СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ 
УКРАЇНИ"
Про участь у телевізійній програмі 25.01.2021 о 
19-00

11
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00645/08-22 Лист44/09-001003/П
УКРІНТЕРЕНЕРГО
Про припинення постачання електричної енергії 
АТ "Укрпошта"

12
19.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00652/08-40 Листб/н
КАЛАШНІК С.А.
Про включення земельної ділянки державної 
власності на земельні торги

13
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00653/08-40 Листб/н
ПРЕДСТАВНИК ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ 
МАСИНЕЦЬ І.С.
Про вирішення питання щодо отримання земельної 
ділянки

14
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00658/08-41 ЛистО/2300/2020012
МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ 
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про Рекомендації щодо захисту людей, які живуть 
в умовах бездомності під час пандемії Covid-19

15
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00659/08-40 Лист19-1
ТОВ "УКРТЕХІНВЕСТГАЗ"
Про надання інформації щодо продовження 
договору оренди земельної ділянки в с. Нове 
Запоріжжя

16
19.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

3



№
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00662/08-38 Лист29/17/05
ДП "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР'ЄР"
Про оформлення передплати газети

17
21.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00668/08-40 Листб/н
ДЕМИДЮК В.І.
Про оформлення земельної ділянки

18
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00670/08-20 Лист03
КУ "АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКОЇ 
ГРОМАДИ" 
Про фінансування за рахунок коштів ДФРР 
важливих проектів

19
18.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00738/08-46 Листб/н
ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ ВИКОНАВЧОГО 
ОКРУГУ МІСТА КИЄВА МАЛКОВА М.В.
Про постанову щодо примусового стягнення 
коштів з Кушнірової Л.В.

20
22.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00741/08-41 Листб/н
ПРОЕКТ "ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА НА 
ПІДТРИМКУ ВПРОВАДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЇ 
"ОСНОВНИЙ КРЕДИТ ДЛЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ - 
УКРАЇНА"
Про співробітництво з впровадження проєкту

21
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00760/08-30 Листб/н
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
Про проведення онлайн дискусії "Після виборів: як 
забезпечити успішну роботу місцевої влади" 
29.01.2021

22
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00767/08-22 Листб/н
ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "ЦЕНТР 
КОНФЛІКТОЛОГІЇ І ПРАВА"
Про надання інформації щодо врегулювання 
кризової ситуації на ПАТ "Мотор Січ"

23
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00776/08-20 Лист93/09-16/02/21
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ 
ЕКСПЕРТИЗ
Про надання фінансової допомоги для придбання 
обладнання

24
18.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00826/08-49 Листб/н
АДВОКАТ КРОШКА В.В.
Про апеляційну скаргу по справі ПП "Адам"

25
25.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00836/08-22 Лист02-1-43
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про он-лайн семінар на тему :"Очищення 
господарсько-побутових стічних вод малих 
населених пунктів. Впровадження сучасних 
технологічних рішень" 18.02.2021 

26
28.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00838/08-42 Лист60
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про проведення курсів підвищення кваліфікації

27
26.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

00840/08-40 Листб/н
ФОП МЕДЮК Є.С.
Про укладання договору оренди водного об'єкту

28
26.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00867/08-41 Лист31
МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ПАЛАТА
Про надання інформації щодо вирішення 
проблемних питань курорту в смт Кирилівка

29
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00870/08-20 Лист22-02/14-Ех
ТДВ "ЛФЦ-СЕРВІС ГРУП"
Про онлайн-семінар "Місцеві запозичення через 
випуск муніципальних облігацій для фінансування 
місцевих інвестиційних проектів" 09.02.2021

30
27.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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00889/08-41 Лист251/12
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про участь у Міжнародній конференції "МІСТА 
ТА ЗМІНИ: досягнення, перспективи" 
10-11.02.2021

31
28.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00896/08-20 Лист1/17/2-21
ТОВ "СП "НІБУЛОН"
Про надання інформації щодо використання коштів 
авансового внеску

32
29.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00900/08-20 Лист016/22
КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ
Про зарахування на програму "Управління 
публічними фінансами"

33
19.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Посольства

00714/08-41 Лист017/89
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКІСТАН В 
УКРАЇНІ
Про узбецько-українське співробітництво

34
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

00770/08-49 Лист325/1746/20
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду

35
25.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00771/08-49 Ухвала325/30/21
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про постанову по справі Запорізької обласної 
прокуратури Максименко Н.В.

36
22.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00856/08-49 Лист910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Агротіс"

37
25.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

6
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(адресат)
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

00621/08-06 Доручення2011/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ПАВЛЕНКО Р.М.
Про надання інформації щодо кількості державних 
та комунальних закладів охорони здоров’я, 
діяльність яких була припинена протягом 
2008-2009, 2010-2013 і 2014-2019 років

38
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00624/08-03 Постанова31
Про затвердження Порядку здійснення медичного 
обслуговування учнів закладів загальної середньої 
освіти

39
20.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00636/08-06 Доручення2490/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ НАТАЛУХА Д.А.
Про розгляд звернення гр. Ковалів Н.В. з питань 
приватизації земель

40
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00637/08-17 Лист1965/0/2-21
Про погодження проєкту Указу Президента 
України "Про Національну стратегію сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні на 
2021-2026 роки"

41
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00639/08-06 Доручення273/1/1-21
(Д. Шмигаль) ДУ "ФОНД 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ"
Про сприяння реалізації місцевих проектів з 
енергомодернізації в рамках Програми 
«ЕНЕРГОДІМ»

42
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00642/08-04 Витяг з протоколу1-7/1/21-6/1
(Д. Шмигаль) Про Витяг з протоколу № 7 засідання 
КМУ (п. 6.1) щодо затвердження порядків 
використання коштів державного бюджету

43
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
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00643/08-04 Витяг з протоколу1-9/1/21-1
(Д. Шмигаль) Про Витяг з протоколу № 9 засідання 
КМУ щодо надзвичайної ситуації, що сталася 
21.01.2021 у м.Харкові

44
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00671/08-06 Доручення2466/1/1-21
(О. Резніков) Про підготовку до проведення 
спільної міжурядової комісії з питань 
торговельно-економічного співробітництва

45
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00726/08-06 Доручення2179/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про надсилання до НАЗК проєктів 
актів, які вносяться на розгляд Кабінету Міністрів 
України, для проведення антикорупційної 
експертизи

46
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

00727/08-06 Доручення2192/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про проведення протягом першого 
кварталу 2021 року позапланових заходів 
державного ветеринарно-санітарного контролю 
(нагляду) щодо суб’єктів господарювання, 
діяльність яких пов’язана з вирощуванням, 
утриманням, реалізацією живої птиці

47
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00729/08-06 Доручення8924/28/1-19
Про стан виконання Комплексу заходів щодо 
відновлення функціонування захисних споруд 
цивільного захисту за призначенням та їх 
доукомплектування необхідними засобами 
цивільного захисту і майном

48
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00752/08-03 Розпорядження48-р
Про розподіл частини бюджетних призначень, 
передбачених у 2021 році за програмою 
“Забезпечення окремих видатків районних 
державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією 
районів” 

49
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00754/08-06 Доручення25845/81/1-20
(Д. Шмигаль) Про заходи щодо боротьби з 
нелегальним обігом і роздрібною торгівлею 
пальним

50
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

00783/08-06 Доручення2718/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про забезпечення фінансування заходів, пов’язаних 
із запобіганням надзвичайної ситуації на 
самопливному каналізаційному колекторі та 
напірному трубопроводі у місті Бердянську 
Запорізької області

51
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00786/08-03 Постанова47
Деякі питання надання у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров’я

52
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00788/08-06 Доручення2768/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про проведення позапланових 
заходів державного нагляду (контролю) за 
дотриманням вимог
законодавства у сфері пожежної та техногенної 
безпеки суб’єктами господарювання, у власності 
(володінні), користуванні яких перебувають готелі, 
пансіонати, хостели, будинки для людей похилого 
віку та осіб з інвалідністю

53
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00790/08-17 Лист2371/0/2-21
(В. Поліщук) Про проведення позачергового 
засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС 
щодо ускладнення погодних умов 27.01.2021 о 
15-00

54
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00816/08-06 Доручення3139/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ БАРДІНА М.О.
Про організацію партнерських пологів в умовах 
карантину

55
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Охорона здоров'я 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

00876/08-17 Лист2589/0/2-21
(О. Войтович) Про надання дозволу на складання 
проєкту землеустрою щодо надання в оренду 
земельної ділянки ПАТ "ЗМК "Запоріжсталь"

56
28.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00894/08-06 Доручення48228/11/1-20
(О. Стефанішина) Про звіт за результатами участі 
української делегації у Четвертому засіданні 
Комісії зі співробітництва між Урядом України та 
Урядом КНР від 23.12.2020

57
29.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00899/08-06 Доручення3130/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про пропозиції підприємців 
Запорізької області

58
29.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00905/08-06 Доручення3659/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про реалізацію проекту Президента 
України "Велике будівництво" (дорожня галузь)

59
29.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

00724/08-39 Лист25/5-21/1375-21
Про забезпечення процедури стратегічної 
екологічної оцінки

60
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00753/08-39 Лист25/8-12/1507-21
Про надання інформації щодо стану виконання 
плану заходів з реалізації Стратегії зрошення та 
дренажу в Україні на період до 2030 року

61
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00755/08-39 Лист25/1-10/1524-21
Про погодження проєкту наказу "Про затвердження 
форми Програми державного моніторингу у галузі 
охорони атмосферного повітря"

62
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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00877/08-20 Лист25/3-17/1645-21
Про підготовку прогнозних показників надходжень 
до бюджету

63
28.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

00736/08-37 Лист680/5.4
Про Загальнодержавну програму розвитку 
національної кіноіндустрії

64
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00789/08-37 Лист721/9.6
Про виконання плану заходів щодо зміцнення 
національної єдності, консолідації українського 
суспільства та підтримки ініціатив громадськості у 
зазначеній сфері

65
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

00721/08-34 Лист596/12
Про надання інформації щодо кількості площинних 
спортивних споруд, на яких забезпечено 
будівництво

66
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00722/08-34 Лист614/12
Про надання інформації щодо кількості площинних 
спортивних споруд, на яких забезпечено 
будівництво

67
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00713/08-32 Лист1/9-32
Про проведення наради  "Стратегічні цілі та 
пріоритети напрями розвитку освіти у 2021 році" 
м.Київ 09.02.2021

68
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00832/08-33 Лист10-17/2571/2-21
Про надання інформації ї щодо штатної 
чисельності працівників закладів охорони здоров’я, 
які не надають медичні послуги за програмою 
медичних гарантій станом на 1 січня 2021 року

69
28.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання охорони здоров'я 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

00886/08-33 Лист26-04/2661/2-21
Про надання кандидатур для участі у  
міжвідомчому комунікаційному штабі з вакцинації 
проти COVID-19 

70
28.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

00640/08-25 Лист7/19/828-21
Про зняття з контролю листа Мінрегіону від 
24.07.2020 № 7/19.1/12820-20 щодо кількості 
створення робочих місць та залучення осіб для 
роботи у сфері будівництва об’єктів соціальної 
інфраструктури

71
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00682/08-20 Лист7/7.3/880-21
Про подання консолідованої бюджетної звітності за 
2020 рік

72
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00683/08-26 Лист7/10.4/852-21
Про вдосконалення галузевої системи підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації найманих 
працівників

73
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00720/08-25 Лист7/19.5/933-21
Про надання інформації щодо завершення робіт з 
реконструкції приймальних відділень в опорних 
закладах охорони здоров’я у госпітальних округах

74
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00730/08-28 Лист7/10.2/913-21
Про надання інформації стосовно коефіцієнтів 
співвідношення керівних працівників підприємств 
ТКЕ та ВКГ згідно Галузевої угоди

75
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00742/08-19 Лист7/4/966-21
Про проведення селекторної наради 27.01.2021 о 
17-00

76
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

00784/08-33 Лист7/36.3/1011-21
Про надання інформації для підготовки до участі у  
Всеукраїнському форумі «Коронавірус: виклики та 
відповіді» 29.01.2021

77
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00814/08-33 Лист7/34.2/1054-21
Про функціонування закладів первинної медичної 
допомоги на новій адміністративно-територіальній 
основі

78
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00851/08-26 Лист7/10.1/1133-21
Про надання інформації щодо заборгованості 
підприємств теплопостачання за послуги з 
розподілу природного газу

79
28.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00869/08-25 Лист7/19/1146-21
Про надання уточнених переліків проєктів, що 
будуть включені до програми "Велике 
будівництво"

80
28.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00872/08-25 Лист7/19/1166-21
Про зняття з контролю документів з питань 
ремонту автомобільних доріг

81
28.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00898/08-42 Лист7/28/1206-21
Про мобілізаційні підрозділи місцевих державних 
адміністрацій

82
29.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

00849/08-21 Лист3612-07/5185-06
Про проведення Всеукраїнських вебінарів для 
представників бізнесу 10.02-31.03.2021

83
28.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00625/08-28 Лист1163/0/2-21/51
Про скасування щомісячного інформування щодо 
моніторингу процесу децентралізації

84
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ 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

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00626/08-28 Лист1160/0/2-21/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

85
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00719/08-28 Лист1316/0/2-21/57
Про виявлення та перевірку надавачів соціальних 
послуг недержавного сектору

86
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00757/08-28 Лист1413/0/2-21/57
Про врегулювання виплат особам, які перебувають 
на повному державному утриманні

87
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00821/08-28 Лист1497/0/2-21/57
Про врегулювання діяльності місцевих центрів 
соціальних служб

88
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00830/08-28 Лист1521/0/2-21/57
Про проведення моніторингу надання соціальних 
послуг комунальними стаціонарними закладами 
соцзахисту

89
28.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00850/08-28 Лист1525/0/2-21/1
Про постачання комп'ютерного обладнання

90
28.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00893/08-28 Лист1656/0/2-21/57
Про наказ Мінсоцполітики від 30.11.2020 № 787 
"Про затвердження Методики визначення потреб 
територіальних громад у створенні спеціалізованих 
служб підтримки постраждалих від домашнього 
насильства та насильства за ознакою статі"

91
29.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

00623/08-28 Лист513/05/12.2-21
Про надання інформації щодо пільг ветеранам 
війни

92
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Вид документа, короткий зміст
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Міністерство фінансів

00725/08-20 Лист07010-05-6/1979
Про надання інформації щодо закладів загальної 
середньої освіти для аналізу ефективності видатків 
на загальну середню освіту

93
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00728/08-20 Лист10030-24-5/2026
Про надання інформації щодо обсягів повернення 
коштів, наданих з резервного фонду державного 
бюджету у минулі роки на поворотній основі

94
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00785/08-20 Лист06030-27-6/2238
Про очікувані та прогнозні показники надходжень 
на 2021-2024 роки

95
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00787/08-20 Лист06030-27-6/2240
Про очікувані та прогнозні показники надходжень 
державного та місцевих бюджетів на 2021-2024 
роки

96
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00817/08-20 Лист08020-08/1-6/23
Про розподіл видатків на вивільнення працівників в 
РДА

97
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

00723/08-20 Лист1/06-3-653
Про надання інформації щодо видатків ЦНАП за 
2019 та 2020 роки

98
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

00665/08-20 Лист01-01-26/400
Про фінансування природоохоронних заходів

99
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00695/08-19 Лист01-01-29/373
Про проблемні питання міста Енергодара

100
21.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

00644/08-22 Лист00206/03-26/01
Про складну ситуацію на ТОВ "ЗТМК"

101
21.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Пологівський міськвиконком

00678/08-20 Лист181/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних очисних споруд

102
19.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

00657/08-20 Лист03-01-12/301
Про виділення коштів на проєкти та об'єкти

103
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00703/08-20 Лист03-01-22/172
Про фінансування заходів

104
20.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська міська рада

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00775/08-20 Лист02-02-12/54
Про фінансування проєкту "Каналізаційні очисні 
споруди м.Вільнянськ Запорізької області - 
реконструкція"

105
19.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00903/08-22 Лист02-02-12/86
Про перенесення комерційних вузлів обліку 
електричної енергії

106
29.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Гуляйпільська міська рада

00675/08-22 Лист02-11/39
Про ремонт автомобільної дороги загального 
користування 

107
19.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00843/08-19 Лист02-11/56
Про проблемні питання району

108
20.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00866/08-20 Лист02-29/64
Про співфінансування реконструкції будівлі КЗ 
"Гуляйпільська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ступенів"

109
25.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

00709/08-20 Лист252/15-04
Про фінансування об'єктів

110
20.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

00672/08-20 Лист03-05/0086
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних очисних споруд

111
19.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району
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00669/08-25 Лист02-01-17/0144
Про реалізацію проекту "Реконструкція покриття та 
обладнання спортивного майданчика і бігових 
доріжок КЗ "Веселівська районна різнопрофільна 
гімназія"

112
20.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00732/08-20 Лист02-01-17/0145
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівлі хірургічного корпусу Веселівської 
багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування

113
20.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00733/08-20 Лист02-01-17/0144
Про фінансування проєкту з реконструкції 
покриття та обладнання спортивного майданчика і 
бігових доріжок КЗ "Веселівська районна 
різнопрофільна гімназія"

114
20.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00687/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЧУМАЧЕНКО І.М.
Про надання інформації щодо виконання 
протокольного рішення Запорізької облради від 
29.12.2020 № 6

115
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00715/08-09 Депутатське звернення2/2021/3с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про включення заходів для фінансування за 
рахунок коштів Обласного фонду ОНПС

116
19.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00716/08-09 Депутатське звернення2/2021/4с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про включення заходів до програми Питна вода 
Запорізької області

117
21.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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00895/08-09 Депутатське звернення4
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про включення проєктів до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2021-2030 роки

118
29.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Обласна рада

00647/08-54 Лист01-26/0067
Про вжиття відповідних заходів 

119
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00648/08-54 Лист01-26/0054
Про зарахування до кадрового резерву Христіч 
В.В.

120
20.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

00649/08-54 Лист01-26/0055
Про зарахування до кадрового резерву 
Мельниченко О.А.

121
20.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

00650/08-54 Лист01-26/0058
Про мапу адміністративно-територіального устрою 
Запорізької області

122
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00711/08-54 Лист5380/01-27
Про відновлення діяльності обласного 
лікарсько-фізкультурного диспансеру

123
22.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00778/08-54 Лист0108/01-11
Про виділення коштів КП "Облводоканал" ЗОР на 
виконання будівельних робіт

124
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00807/08-54 Лист5335/01-11
Про виділення коштів для КУ "Запорізьке обласне 
бюро судово-медичної експертизи" ЗОР

125
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00822/08-54 Лист0038/01-27
МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ 
"БРИГАНТИНА"
Про проведення кінофестивалю у 2021 році

126
26.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00823/08-54 Лист0087/01-11
КУШУГУМСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС "ШКОЛА І-ІІІ СТ.-ГІМНАЗІЯ 
"ІНТЕЛЕКТ"
Про виділення коштів на проект "Реконструкція 
будівлі НВК "Інтелект"

127
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00835/08-54 Лист0271/01-11
Про проблемні питання пов'язані з недостатністю 
фінансування об'єктів комунальної власності 
громади

128
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00881/08-54 Лист0078/01-07
Про надання інформації щодо актуальних проблем 
соціально-економічного розвитку регіону

129
27.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжсталь"

00731/08-40 Лист11/2002609
Про відведення земельної ділянки (Оріхівське 
шосе, б. 28, м. Запоріжжя)

130
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Мотор Січ"

00768/08-22 ЛистУГЕ/08-1164
Про відомості щодо провадження господарської 
діяльності з транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими тепловими мережами

131
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00827/08-21 ЛистУСиСР-1166
Про надання дозволу на викуп майна по вул. 
Омельченка, 27

132
26.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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00828/08-42 ЛистДСО/03-1271
Про призначення виконуючим обов'язки ректора 
Національного університету "Запорізька 
політехніка" Климова О.В.

133
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

00635/08-20 Лист01.02/210
Про виділення коштів на функціонування 
пересувної лабораторії моніторингу довкілля

134
18.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00660/08-40 Лист12/01
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання в оренду земельної ділянки

135
12.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00661/08-40 Лист12/02
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання в оренду земельної ділянки

136
12.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00744/08-22 Лист11
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

137
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00745/08-22 Лист21-01-26
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

138
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00746/08-22 Лист4
ТОВ "СІГМАТРАНС"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

139
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00747/08-22 Лист8
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

140
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00748/08-22 Лист4
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

141
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00802/08-22 Лист6
ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
12309"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

142
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00803/08-22 Лист5
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

143
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00804/08-22 Лист5
ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

144
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00810/08-40 Лист04/01-2021
ТОВ "ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ"
Про стан розгляду клопотання щодо дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою

145
22.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00842/08-21 Лист01
ВАТ "ШЛЯХМАШ"
Про надання інвентаризації державного майна

146
26.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00666/08-38 Лист2
ПП "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "РІДНИЙ КРАЙ 1"
Про публікацію інформації щодо зниження тарифів 
на газ

147
19.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00701/08-49 Лист910/1956/18
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про відзив по справі ТОВ "Рибгосп Кам'янський"

148
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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00712/08-39 Листб/н
ГО "ОБ'ЄДНАНА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА 
КОШ"
Про незаконний вилов водних біоресурсів

149
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ паперовий паперова

00758/08-33 Лист26.01.2021/34
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про затвердження нового складу Координаційної 
ради з питань протидії соціальним хворобам при 
ЗОДА

150
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00791/08-42 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ГРЕКО-РИМСЬКОЇ БОРОТЬБИ
Про включення до складу радників голови 
облдержадміністрації Ружина Ю.М.

151
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00812/08-44 Лист1/г
БО "БФ "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про діяльність Фонду

152
21.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00829/08-23 Лист04
С(Ф)Г "НИВА"
Про сприяння розвитку вівчарства

153
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00841/08-40 Лист2
СГ "ЖИТНИЦЯ"
Про продовження договорів оренди земельних 
ділянок водного фонду

154
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00883/08-40 Лист3
МОНАСТИР СВЯТОГО САВВИ 
ОСВЯЩЕННОГО
Про надання згоди на відведення земельної ділянки

155
27.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00884/08-40 Лист4
ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД "ВЕСНА"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

156
26.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

00734/08-18 Лист21
Про роботу із зверненнями громадян у 2020 році

157
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00852/08-33 Лист5
ГО "СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про функціонування госпітального відділення для 
інвалідів та ветеранів війни

158
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00904/08-34 Лист75/20
ЗОМГО ВМГО "СПІЛКА МОЛОДИХ ХРИСТИЯН 
УКРАЇНИ"
Про діяльність організації

159
30.11.2020від

№
від 29.01.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Суди

00739/08-22 Лист323/3016/20/464/
ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про надання Переліку автомобільних доріг

160
21.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00749/08-49 Ухвала321/131/20
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА суду про тимчасовий доступ до речей і 
документів

161
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00853/08-49 Лист280/5364/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду на 22.12.2020

162
08.12.2020від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00854/08-49 Лист280/6185/20(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

163
18.11.2020від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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00855/08-49 Лист808/1509/16(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи за позовом Подорожко 
Н.М.

164
10.10.2020від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00857/08-49 Лист280/5188/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію постанови суду по справі ПАТ 
"Запорізький залізорудний комбінат"

165
30.10.2020від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00858/08-49 Лист280/6185/20(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення матеріалів справи ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

166
27.10.2020від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00859/08-49 Лист280/6185/20(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення матеріалів справи ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

167
18.12.2020від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00860/08-49 Лист280/6524/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію постанови суду по справі Гордієнка В.В.

168
12.11.2020від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00861/08-49 Лист280/5979/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи за позовом ТОВ 
"Феникс-Авто"

169
24.11.2020від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00862/08-49 Лист326/1062/16-а(85
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію постанови суду по справі Старуна С.М.

170
24.11.2020від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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00863/08-49 Лист280/6450/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи за позовом ТОВ "Інститут 
Ефективних Технологій-Гео"

171
23.12.2020від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00864/08-49 Лист280/5364/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи за позовом ТОВ 
"Автопростір Запоріжжя"

172
30.12.2020від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00865/08-49 Лист280/6450/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду по справі ТОВ "Інститут 
Ефективних Технологій-Гео"

173
25.11.2020від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

00740/08-43 Лист05/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ. В.Г. МАГАРА" ЗОР
Про присвоєння почесного звання Карпенко А.М.

174
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

00737/08-43 Лист35-113/168
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Пізи Д.М.

175
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00769/08-21 Лист91/01
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ ВИЩЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ"
Про передачу матеріальних цінностей

176
21.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України
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00628/08-16 Лист09-07/6
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради 
25.01.2021 о 13-00

177
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00654/08-16 Лист02-01/118
Про виконання завдань Указу Президента України 
від 12.01.2018 № 5 "Про першочергові заходи щодо 
захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа"

178
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00764/08-16 Лист41-01/77
(К. Тимошенко) Про надання кандидатур до складу 
робочих груп з питань розвитку малого 
підприємництва

179
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00765/08-16 Лист41-01/57
(К. Тимошенко) Про надання інформації щодо 
визначних пам'яток архітектури

180
25.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00766/08-16 Лист41-01/59
(К. Тимошенко) Про заходи з вшанування 103-ї 
річниці героїчного бою під Крутами 29.01.2021

181
25.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00878/08-16 Лист41-01/78
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
25.01.2021

182
26.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Президент України

00655/08-02 Указ23/2021
Про оголошення в Україні дня жалоби (23.01.2021)

183
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

00846/08-42 Лист0056/01-05
Про план вивільнення працівників 
Великобілозерської РДА

184
15.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00847/08-42 Лист0059/01-05
Про план вивільнення працівників Михайлівської 
РДА

185
15.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00848/08-42 Лист0060/01-05
Про план вивільнення працівників 
Кам'янсько-Дніпровської РДА

186
15.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00874/08-20 Лист01-24/0063
Про виділення коштів на реконструкцію 
футбольного поля Комунального закладу 
"Фізкультурно-оздоровчого клубу "Таврія" 

187
27.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00663/08-27 Лист01-21/0047
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

188
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

00750/08-42 Лист01-16/014
Про внесення змін до розпоряджень голови 
облдержадміністрації від 11.01.2021 № 20 та 
11.01.2021 № 12

189
26.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00805/08-42 Лист01-16/018
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11.01.2021 № 12

190
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00806/08-42 Лист01-16/016
Про внесення змін до розпоряджень голови 
облдержадміністрації від 11.01.2021 № 23

191
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00890/08-42 Лист0032/01-04
Про план вивільнення працівників Приазовської 
РДА

192
20.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00891/08-42 Лист0033/01-04
Про план вивільнення працівників Веселівської 
РДА

193
20.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00892/08-42 Лист0034/01-04
Про план вивільнення працівників Якимівської 
РДА

194
20.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00631/08-20 Лист01-40/029
Про перерозподіл державної субвенції

195
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

00664/08-40 Лист01-19/45
Про надання інформації щодо погодження проєкту 
землеустрою ТОВ "Інститут Ефективних 
Технологій - Гео"

196
20.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Василівська райрада

00706/08-20 Лист02-01-28/126
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції гідротехнічних 
споруд

197
20.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

00630/08-20 Лист60
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування інфраструктурних проєктів у 
2021 році

198
21.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00632/08-20 Лист109/02-01-17
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування інфраструктурних проєктів у 
2021 році

199
21.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00633/08-20 Лист02-01-26/89
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
К.-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування інфраструктурних проєктів у 
2021 році

200
19.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00634/08-22 Лист39/01-11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про включення ремонту автодоріг до переліку 
першочергових ремонтних робіт

201
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00646/08-20 Лист0199/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Про фінансування відповідних заходів

202
21.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00651/08-40 Лист127
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про включення земельної ділянки до переліку для 
продажу права на земельних торгах

203
21.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00667/08-20 Лист02-01-26/92
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на проведення розчисних 
робіт

204
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00673/08-39 Лист02-36/0031
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про проблемне питання району щодо захоронення 
твердих побутових відходів

205
18.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00674/08-20 Лист03-18/67
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про сплату податку на доходи фізичних осіб ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

206
18.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

30
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00676/08-26 Лист42
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО РАЙОНУ
Про реконструкцію водогону  в с.Олексіївка

207
19.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00677/08-20 Лист47
МАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
покрівлі будівлі КЗ "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст."

208
19.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00679/08-22 Лист01-02/10/47
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про проведення капітального ремонту 
автомобільних доріг загального користування 

209
19.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00688/08-46 Лист141
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про завдання тілесних ушкоджень гр. Масинцю 
І.С.

210
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00689/08-21 Лист01-22/0058
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про безоплатну передачу державного майна по вул. 
Центральна, 4В в с.Біленьке

211
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00691/08-20 Лист123/02-25
ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопостачання 

212
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00692/08-20 Лист95
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування проєктів будівництва та 
реконструкції

213
21.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

31
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00693/08-22 Лист68
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про ремонт доріг

214
15.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00694/08-20 Лист133/05
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт водопровідних та 
каналізаційних мереж

215
20.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00696/08-26 Лист134/05
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про повернення пільгових тарифів на 
електроопалення для населення

216
20.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00697/08-33 Лист137/01
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання роботи рентген-кабінету

217
21.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00698/08-20 Лист106/02-01-17
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування будівництва водогону

218
21.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00702/08-20 Лист0192/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про фінансування об'єктів будівництва та 
реконструкції

219
20.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00704/08-25 Лист02-01-26/71
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт об'єктів

220
20.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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00705/08-20 Лист50
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт другого поверху 
будинку культури с.Роздол

221
21.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00707/08-40 Лист52
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд земельного питання в Таврійському 
старостинському окрузі

222
21.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00708/08-22 Лист51
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги (М-18) - Роздол - Кохане

223
21.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00710/08-20 Лист155/05
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ 
Про фінансування каналізаційних мереж 

224
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00717/08-19 Лист02-01-16/62
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про проблемні питання

225
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00759/08-20 Лист02-24/0235
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування природоохоронних заходів

226
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00792/08-26 Лист75
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію водоводу

227
25.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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00793/08-22 Лист76
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги від траси М-18 до заповідника 
"Кам'яна Могила"

228
25.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00794/08-26 Лист77
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про придбання сміттєвозу

229
25.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00795/08-20 Лист01-48/180
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування будівельних робіт на Північному 
груповому водопроводі

230
25.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00796/08-20 Лист01-48/179
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції ділянки 
водопроводу між селами Веселе та Зоряне

231
25.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00797/08-20 Лист01-48/178
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції системи опалення 
в с.Широке

232
25.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00798/08-20 Лист01-48/177
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції водопровідних 
мереж с.Лукашеве

233
25.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00799/08-20 Лист01-48/176
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування будівництва амбулаторії в сел. 
Сонячне

234
25.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00800/08-40 Лист143
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про повернення земель сільськогосподарського 
призначення

235
25.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00837/08-25 Лист121/03-18
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про сприяння у фінансуванні об'єкту "Будівництво 
спортивного майданчику..."

236
28.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00839/08-09 Депутатське звернення46
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про звернення депутатів щодо виділення коштів на 
реалізацію проєкта "Будівництво вуличних 
водопровідних мереж с.Воздвижівка 
Гуляйпільського р-ну"

237
22.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00888/08-20 Лист101
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про співфінансування на придбання дитячого 
спортивного майданчику

238
29.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00902/08-26 Лист0219
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про перевірку діяльності ТОВ "Українська водна 
компанія"

239
29.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

00779/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення додаткових коштів для забезпечення 
оплати вихідної допомоги при звільненні за 
рішенням суду Крижановській С.А.

240
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент захисту довкілля
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00656/08-39 Доповідна запискаб/н
Про надання пропозицій до розпоряджень голови 
облдержадміністрації, якими затверджено склади 
комісій, рад, робочих груп та інше протягом 
2018-2020 років

241
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

00774/08-49 Лист07-39/0070
Про відзив на позовну заяву по справі Яланського 
Л.М.

242
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Департамент фінансів

00690/08-20 Лист12-10/191
Про надання даних річного звіту за 2020 рік

243
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00880/08-20 Лист08-33/247
Про включення питання на розгляд сесії обласної 
ради

244
28.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

00777/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Заслуженого тренера України з 
гирьового спорту Меньшова В.Ф.

245
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я

00743/08-39 Лист156/08-03
Про виконання рішення Запорізької обласної ради 
від 26.12.2013 № 14

246
25.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області
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00885/08-20 Лист06.1-09.1-07/933
Про зміни до розпису державного бюджету на 2021 
рік

247
29.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00882/08-46 Лист50/01/08-2021
Про виконання Плану заходів із протидії 
злочинності та профілактики правопорушень

248
15.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00824/08-49 Ухвала908/170/21
УХВАЛА про скасування рішення, стягнення 
коштів до бюджету

249
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00825/08-49 Ухвала325/799/17-ц
УХВАЛА  про відкриття провадження у справі 

250
25.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

00801/08-46 Лист15/3-29вих-21
Про надання інформації щодо об'єктів та територій 
природно-заповідного фонду

251
25.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00813/08-46 Лист15/4-46вих-21
Про надання інформації щодо нерухомого майна 
пам'яток архітектури

252
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00834/08-46 Лист15/4-46вих-21
Про надання інформації щодо ремонту скління 
навчального корпусу № 1 по вул. Жуковського, 66 
в м.Запоріжжя

253
26.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00901/08-46 Лист15/2-57вих-21
Про врегулювання відносин з 
експлуатаційно-технічного обслуговування 
апаратури оповіщення цивільного захисту

254
19.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

00772/08-49 Постанова330/1224/20
Про копію постанови щодо права власності 
земельної ділянки

255
25.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00773/08-49 Лист328/19/20
Про виклик до суду по справі Шутова В.І.

256
22.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

00871/08-39 Лист2-2-6/217-21
Про заходи у сфері рибного господарства

257
28.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00809/08-24 Лист024/01-11
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ" РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
Про вирішення питання щодо прийняття Програми 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

258
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

00811/08-48 Лист142
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 
ПІДТРИМКИ
Про затвердження зведених нарядів на призначення 
транспортних засобів

259
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

00808/08-42 Лист27/02-21
Про надання інформації щодо підвищення 
кваліфікації державних службовців за 2020 рік

260
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

00761/08-48 Лист11/СК
Про відбір кандидатів на військову службу за 
контрактом у І кварталі 2021 року

261
14.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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00762/08-48 Лист13/СК
Про відбір кандидатів на військову службу за 
контрактом у січні 2021 року

262
20.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00763/08-48 Лист8/СК
Про впровадження мотиваційних одноразових 
грошових виплат за укладання громадянами 
України контрактів на військову службу

263
21.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

00699/08-46 Лист18.17-39/63
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
Про накладання штрафу ТОВ "Барт-Будсервіс"

264
20.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00700/08-46 Лист18.17-39/64
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
Про накладання штрафу ТОВ "Барт-Будсервіс"

265
20.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

00751/08-46 Лист31/2-488вих-21
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо повернення 
земельної ділянки на території Коларівської ОТГ

266
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

00887/08-21 Лист08-04/657
Про передачу нерухомого майна

267
28.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

39
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00879/08-08 Постанова24
Про заходи щодо забезпечення виконання вимог 
Закону України "Про Державний реєстр виборців" 
у зв'язку зі змінами 
адміністративно-територіального устрою України, 
утворенням та реорганізацією районних державних 
адміністрацій

268
26.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

00873/08-38 Лист516/11-11/0
Про визначення статусу архівного відділу 
райдержадміністрації як юридичної особи 
публічного права

269
28.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна служба статистики України

00641/08-19 Лист05.5-14/37-21
Про надання інформації щодо переліку місць 
проживання (ночівлі), у яких здійснюється 
справляння туристичного збору з тимчасового 
розміщення у Запорізькій області

270
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

00820/08-42 Лист24-9/1596
Про звільнення Шершнєва В.П.

271
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

00781/08-22 Лист433/1/06-01/09-1
Про надання на погодження переліків об'єктів

272
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00782/08-22 Лист434/1/06-01/09-1
Про надання на погодження переліків об'єктів

273
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

40
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00780/08-22 Лист10-02/15/5-21
Про надання інформації щодо стану оснащеності 
будівель вузлами комерційного обліку теплової 
енергії, гарячого водопостачання та питної води

274
27.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00818/08-22 Лист11-02/16/5-21
Про затвердження плану заходів із впровадження 
систем енергетичного менеджменту в бюджетних 
установах

275
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно

00735/08-37 Лист44/7/11-21
Про створення кінокомісій

276
15.01.2021від

№
від 26.01.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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

00897/08-22 Лист47/17.1.1/5-21
Про проведення засідання у формі відкритого 
слухання 03.02.2021

277
29.01.2021від

№
від 29.01.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

00831/08-33 Лист1516/5-16-21
Про надання інформації щодо підготовки та 
впровадження програми державних гарантій 
медичного обслуговування населення

278
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

00620/08-42 Лист0000-0204-0/489
Про надання інформації щодо штатної чисельності 
працівників управлінь соціального захисту 
населення та служб у справах дітей РДА

279
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00680/08-28 Лист0000-030201-5/5
Про надання форм звітності

280
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00681/08-28 Лист0000-03-5/540
Про надання форм звітності

281
25.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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00756/08-28 Лист0000-03-5/597
Про виплату щорічної грошової допомоги до 5 
травня у 2021 році 

282
26.01.2021від

№
від 27.01.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Національний банк України

00833/08-40 Лист61-0016/6318
Про надання інформації щодо розгляду листа 
стосовно припинення права постійного 
користування земельною ділянкою (№ 10974/08-40 
від 20.11.2020)

283
26.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

00815/08-48 Лист231/25-03/2-21
Про надання інформації щодо пунктів 
спостереження атмосферного повітря суб'єктів 
моніторингу

284
27.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

00638/08-51 Лист45/21
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ"
Про відправку листів через СЕВ ОВВ

285
22.01.2021від

№
від 25.01.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00868/08-20 Лист72002-01-05/48
ДУ "ДЕРЖСХОВИЩЕ"
Про надання інформації щодо попереднього 
прогнозу доходів Державного бюджету України на 
2022-2024 роки

286
28.01.2021від

№
від 28.01.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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