
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.02.21 по 05.02.21

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
Керівник апарату ОДА

01018/08-20 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Державний архів у Запорізькій області)
Про фінансування у 2021 році Програми розвитку 
архівної справи у Запорізької області на 2019-2021 
роки за рахунок коштів обласного бюджету

1
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

01046/08-15 Лист695.2/21/28.1
Про реалізацію права внутрішньо переміщених осіб 
на житло

2
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

00924/08-26 Листб/н
ВГО "ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД НАРОДНА 
ІНІЦІАТИВА"
Про прийняття рамкового проекту закону № 3359 
від 17.04.2020 "Про Єдину Державну Систему 
Моніторингу виробництва, постачання, 
транспортування, споживання та оплати за 
паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги"

3
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01142/08-33 Лист12
ГО "АСОЦІАЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ 
ХІРУРГІВ УКРАЇНИ"
Про пріоритетні напрямки діяльності КНП 
"ОМЦССЗ" ЗОР

4
03.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Закордонні організації та фірми



№
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

01026/08-41 Лист12
ORTIZ MARTOS ABOGADOS S.C. (O&M)
Про інвестиційну пропозицію щодо встановлення 
станції плазмової газифікації відходів 
(06-12.02.2021)

5
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00907/08-41 Листб/н
ГО "ТОВАРИСТВО ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
ІМ.ВС.ІОАННА ПАВЛА ІІ"
Про участь в урочистості щодо відкриття 
пам'ятника ім.св.Іоанна Павла ІІ 06.02.2021 
м.Запоріжжя

6
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00909/08-41 Лист24
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про поширення інформації щодо продукту 
Програми - Consultant`s Digest ( третій випуск)

7
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00910/08-22 Лист2021-019
ПРОЕКТ "МОДЕРНІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ.ЕТАП 2 - 
ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ЮРИДИЧНА 
ДОКУМЕНТАЦІЯ"
Про звіти щодо підвищення якості послуг 
приміського залізничного транспорту

8
28.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00926/08-41 Листб/н
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАЙБУТНЬОГО
Про участь у навчанні при Національному 
університеті Сингапуру

9
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00946/08-35 Лист11
БО "ПОЗИТИВНІ ЖІНКИ"
Про надання інформації щодо закупівлі молочних 
сумішей для дітей, народжених ВІЛ-позитивними 
жінками

10
25.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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00959/08-38 Листб/н
РЕДАКЦІЯ САЙТУ "WWW.9COMMENT.INFO"
Про презентацію книг "Як привид комунізму керує 
нашим світом"

11
28.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00960/08-28 Лист11/15
ТОВ "РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ"
Про онлайн-семінар "Безпека в замкнених 
просторах" 11.02.2021

12
28.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00968/08-38 Лист22
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ФОЛІО"
Про пропозицію щодо придбання книжок

13
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01022/08-40 Лист02/02/2021
ТОВ "ПТАХОКОМПЛЕКС "ДНІПРОВСЬКИЙ"
Про надання в оренду земельної ділянки за 
адресою: вул. Зачиняєва, 162а, м. Запоріжжя

14
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01036/08-37 Лист76/01-09-21
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про заходи з вшанування роковин тимчасової 
окупації та Дня спротиву 26.02.2021

15
01.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01042/08-42 Лист25
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМ. Г. 
УДОВЕНКА
Про навчання за короткостроковою програмою 
онлайн-курсу на тему "Службовий етикет"

16
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01087/08-49 Листб/н
РУДЕНКО О.А.
Про забезпечення виконання судового рішення

17
02.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01089/08-38 Лист87-11/21
ДП "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "ЗОРЯ"
Про виготовлення службового посвідчення з 
безконтактним електронним носієм за єдиним 
зразком

18
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
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01113/08-37 Лист10/43
МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"РОМСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД "ЧІРІКЛІ"
Про проведення звітної конференції "Моніторинг 
потреб Ромів з інвалідністю..." 15.02.2021

19
03.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01114/08-37 Лист279
ПРЕМ'ЄР ЕКСПО УКРАЇНА
Про проведення 26-ї Міжнародної туристичної 
виставки 24-26.03.2021

20
04.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Посольства

01139/08-41 Лист610/KEV/2021
ПОСОЛЬСТВО УГОРЩИНИ В УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі 02.03.2021

21
04.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

00943/08-49 Ухвала910/1956/18
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

22
27.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00984/08-49 Ухвала910/8690/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА по справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

23
27.01.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01116/08-49 Рішення910/10535/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
РІШЕННЯ суду по справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

24
12.01.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

00916/08-03 Постанова62
Про внесення змін до Регламенту Кабінету 
Міністрів України 

25
27.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

00917/08-03 Постанова51
Про внесення змін до Порядку перерахування 
міжбюджетних трансфертів

26
27.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00951/08-17 Лист2720/0/2-21
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З 
ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про проведення навчання для радників з гендерних 
питань

27
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00952/08-06 Доручення40998/5/1-20
(О. Уруський) Про добір осіб, здатних професійно 
виконувати посадові обов’язки на посадах у складі 
мобілізаційних підрозділів

28
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00955/08-06 Доручення3809/0/1-21
(М. Федоров) Про стан реалізації вимог щодо 
підготовки та подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України проектів актів у електронній 
формі

29
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00969/08-17 Лист2882/0/2-21
(В. Федорчук) Про відзначення ветеранів 
Почесними грамотами Кабінету Міністрів України

30
01.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00975/08-03 Постанова64
Питання надання компенсації деяким категоріям 
споживачів електричної енергії

31
01.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00982/08-04 Протокол4162/0/1-21
(Д. Шмигаль) ПРОТОКОЛ № 3  позачергового 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
29.01.2021

32
02.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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00994/08-17 Лист2940/0/2-21
(В. Федорчук) Про надання інформації чи 
приймались Кабінетом Міністрів України 
розпорядження про передачу або вилучення 
земельних ділянок ботанічного заказника місцевого 
значення "Балка Бабакова"

33
02.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01008/08-06 Доручення3949/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу № 2 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
27.01.2021

34
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01011/08-06 Доручення4384/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів щодо 
дотримання закладами охорони здоров'я вимог із 
забезпечення вільного доступу до будівель осіб з 
інвалідністю

35
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01063/08-17 Лист3232/0/2-21
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З 
ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про проведення презентації "Гендерна політика в 
нормативно-правових актах" 05.02.2021 о 10-00

36
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01064/08-06 Доручення4530/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про здійснення додаткових заходів 
щодо ефективного управління об'єктами державної 
власності, у тому числі земельними ділянками, та їх 
використання відповідно до законодавства

37
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01066/08-06 Доручення3336/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про інформування щодо виконання 
завдань за результатами регіональних поїздок 
Президента України

38
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01070/08-06 Доручення6541/63/1-20
(Д. Шмигаль) Про результати діяльності 
міжвідомчих регіональних робочих груп із 
виявлення незаконної алкогольної продукції

39
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

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

01082/08-17 Лист3389/0/2-21
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо 
передачі або вилучення земельних ділянок 
ландшафтного заказника місцевого значення 
«Цілинна ділянка з ставками»

40
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01083/08-03 Постанова67
Деякі питання оплати праці медичних працівників 
закладів освіти 

41
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01104/08-06 Доручення3726/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про деякі заходи щодо забезпечення 
права громадян на якісні та безпечні соціальні 
послуги

42
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01105/08-06 Доручення4407/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЦИМБАЛЮК М.М.
Про забезпечення коштами, обладнанням та ліками 
медичних закладів для протидії поширенню та 
подолання наслідків гострої респіраторної хвороби 
COVID-19

43
04.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01129/08-03 Постанова72
Про Національну веб-платформу центрів надання 
адміністративних послуг

44
03.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01130/08-03 Розпорядження84-р
Про затвердження плану заходів щодо підтримки 
сфери культури, охорони культурної спадщини, 
розвитку креативних індустрій та туризму

45
03.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01131/08-04 Протокол4985/0/1-21
(Д. Шмигаль) ПРОТОКОЛ №1 засідання 
Організаційного комітету з підготовки та 
проведення у 2021 році заходів, пов’язаних з 35-ми 
роковинами Чорнобильської катастрофи

46
04.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

01132/08-03 Розпорядження89-р
Про затвердження плану заходів з підготовки 
передачі до комунальної власності цілісних 
майнових комплексів вищих навчальних закладів 
I—II рівня акредитації (закладів фахової 
передвищої освіти) державної форми власності, що 
мають статус окремих юридичних осіб і видатки на 
оплату послуг з підготовки фахівців у яких 
здійснюються з обласних бюджетів та бюджету м. 
Києва

47
03.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01133/08-17 Лист3530/0/2-21
(О. Войтович) Про звернення Вільнянського 
міського голови щодо діяльності ТОВ "Біляївський 
збагачувальний комбінат"

48
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01143/08-06 Доручення4378/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про завершення реалізації проектів 
та заходів за рахунок субвенції на розвиток 
сільської медицини

49
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

01098/08-33 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ "УКРМЕДПРОМ"
Про співробітництво

50
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

00957/08-39 Лист25/1-11/1768-21
Про погодження проєкту постанови КМУ «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 1995 р. № 935 і від 03 
червня 2013 р. № 483»

51
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00981/08-39 Лист25/7-13/1961-21
Про надання пропозицій до складу 
науково-консультативної ради з питань охорони 
морських ссавців

52
02.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

Міністерство культури та інформаційної політики

00956/08-37 Лист920/22.1
Про підготовку Національного звіту Конвенції 
"Про охорону та заохочення розмаїття форм 
культурного самовираження"

53
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

01010/08-34 Лист900/3.3
Про проведення національного конкурсу творчих 
робіт "Шлях розвитку сучасної української 
культури. Погляд молоді" Конкурс с 11.01 по 09.08. 
2021 року.

54
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01034/08-34 Лист913/5.4
Про роботу центрів фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх»

55
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01079/08-34 Лист975/5.4
Про надання інформації щодо реалізації 
соціального проєкту «Активні парки – локації 
здорової України»

56
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01067/08-32 Лист1/11-589
Про затвердження Порядку визначення компенсації 
витрат членів наглядових рад закладів фахової 
передвищої освіти державної та комунальної 
форми власності

57
29.01.2021від

№
від 04.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

01111/08-32 Лист1/9-53
Про проведення Партнерського форуму "Освіта 
України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні 
напрями" м.Київ 09.02.2021

58
04.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00919/08-33 Лист28/2889/2-21
Про співпрацю щодо розвитку електронної системи 
«eStock»

59
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01009/08-33 Лист23-04/3242/2-21
Про проект "Поліпшення охорони здоров'я на 
службі у людей

60
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

00913/08-29 Лист7/8.1/1241-21
Про виконання Витягу з протоколу № 1 засідання 
Урядової комісії з розслідування причин 
виникнення надзвичайної ситуації, що склалася 21 
січня 2021 року на вул. Нижній Гиївській, 150 у м. 
Харкові від 26.01.2021

61
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00920/08-21 Лист7/34.2/1246-21
Про роз’яснення Мін’юсту щодо окремих питань 
державної реєстрації

62
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00937/08-41 Лист7/12/1235-21
Про надання кандидатур до зустрічі з Торговим 
радником Посольства Австрії в Україні 03.02.2021

63
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00980/08-19 Лист7/36.1/1327-21
Про погодження проєкту Закону України "Про 
особливості стимулювання регіонального 
розвитку"

64
01.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00993/08-20 Лист7/10.1/1354-21
Про надання інформації щодо обсягів фінансової 
підтримки, наданої підприємствам 
житлово-комунального господарства

65
02.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01007/08-20 Лист7/19/1378-21
Про моніторинг субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості

66
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01061/08-28 Лист7/8.1/1432-21
Про витяг з протоколу № 2 засідання Урядової 
комісії з розслідування причин виникнення 
надзвичайної ситуації, що склалася 21.01.2021 у м. 
Харкові стосовно виявлення незареєстрованих 
суб'єктів господарювання, які надають соціальні 
послуги особам похилого віку тощо

67
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01080/08-26 Лист7/11.1/1472-21
Про надання інформації щодо розроблених схем 
теплопостачання населених пунктів, які 
передбачається подати на погодження до 
Мінрегіону

68
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01122/08-26 Лист7/10.3/1539-21
Про заповнення звітів та форм по наказах 
Мінрегіону від 21.12.2015 № 326 та від 16.12.2019 
№ 312

69
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01135/08-30 Лист7/34.2/1031-21
Про надання узагальненої інформації щодо 
діяльності районних рад, обраних на новій 
адміністративно-територіальній основі, їх 
фінансового забезпечення

70
27.01.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

00987/08-28 Лист4704-01/6165-06
Про зняття з контролю пункту 9  доручення КМУ 
від 14.04.2020 № 15089/1/1-20 щодо залучення 
безробітних до реалізації інфраструктурних 
проектів

71
01.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01068/08-31 Лист3631-06/6870-06
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів з реалізації Концепції державної політики у 
сфері захисту прав споживачів на період до 2020 
року

72
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

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

01069/08-31 Лист3631-06/6865-06
Про погодження проєкту наказу Мінекономіки, 
МВС, Мінфіну "Про внесення змін до Правил 
торгівлі на ринках"

73
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00983/08-28 Лист1894/0/2-21/1
Про постачання комп'ютерного обладнання

74
02.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00988/08-28 Лист4708-01/6143-06
Про погашення заборгованості із заробітної плати

75
01.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01013/08-28 Лист1982/0/2-21/57
Про погодження проєкту розпорядження Кабінету 
Міністрів України "Про внесення змін до деяких 
розпоряджень Кабінету Міністрів України у зв’язку 
зі створенням Національної соціальної сервісної 
служби України"

76
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01014/08-28 Лист1965/0/2-21/57
Про надання інформації щодо впровадження 
бюджету участі серед територіальних громад для 
створення соціальних послуг

77
08.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01040/08-28 Лист2000/0/2-21/57
Про організацію надання соціальних послуг у 
сформованих територіальних громадах на період до 
завершення реформ 
адміністративно-територіального устрою та 
децентралізації

78
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01062/08-28 Лист2012/0/2-21/13
Про правовий висновок Верховного Суду України 
у зразковій справі № 440/2722/20 стосовно виплат 
разової грошової допомоги інвалідам війни

79
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01097/08-35 Лист677/0/290-21/57
Про реалізацію постанови КМУ від 30.01.2019 № 
68 ,,Деякі питання надання послуги з догляду за 
дитиною до трьох років ,,муніципальна няня”

80
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01099/08-28 Лист2090/0/2-21/77
Про засідання колегії Мінсоцполітики 12.02.2021 о 
10-00

81
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01103/08-28 Лист2106/0/2-21/51
Про чисельність та структуру управлінь соцзахисту 
населення та служб у справах дітей 
райдержадміністрацій

82
04.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

01092/08-28 Лист1034/02/09.3-21
Про надання інформації щодо членів сімей 
загиблих учасників АТО/ООС

83
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01108/08-28 Лист1039/02/09.3-21
Про надання інформації щодо членів сімей 
загиблих учасників АТО/ООС

**Відкликано листом  Мінветеранів від 09.02.2021 
№ 01214/08-28**

84
04.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

00915/08-20 Лист04140-15-2/2577
Про складання річного звіту Про виконання Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2020 
рік»

85
28.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00953/08-20 Лист04320-14-2/2730
Про складання бюджетної звітності

86
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01065/08-20 Лист08020-15/1-6/32
Про погодження паспорта бюджетної програми на 
2021 рік

87
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01084/08-20 Лист08020-08/1-6/32
Про надання інформації щодо нарахування 
заробітної плати працівникам місцевих державних 
адміністрацій у 2021 році

88
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

00921/08-51 Лист1/06-4-817
Про моніторинг та оцінку ефективності діяльності 
голів обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

89
30.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00970/08-21 Лист1/06-3-859
Про алгоритм інтеграції послуг рад (власних 
послуг) до ЦНАП

90
01.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00971/08-21 Лист1/06-3-878
Про надання інформації щодо розширення мережі 
ЦНАП в територіальних громадах області

91
01.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01012/08-51 Лист1/20-3-930
Про необхідність блокування доступу при 
реорганізації ЦНАП РДА

92
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01127/08-51 Лист1/06-4-1111
Про припинення договору про приєднання до ІСЕІ

93
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01121/08-43 Лист001-0314/40-1
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Пєєвій О.В.

94
03.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

00989/08-20 Лист01-01-26/469
Про фінансування природоохоронних заходів

95
28.01.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01112/08-29 Лист03/03-19/00402
Про надання роз'яснення щодо заборони 
відвідування адміністративної будівлі Запорізької 
міської ради

96
04.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

00911/08-20 Лист241/21-17
Про виділення коштів на реконструкцію зовнішних 
мереж електропостачання 

97
28.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00912/08-20 Лист240/21-23
Про виділення коштів на здійснення ремонтних 
робіт

98
28.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00964/08-20 Лист187/21-15
Про фінансування реконструкції споруд для 
очищення поверхневого стоку вулиць м.Токмак

99
21.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01086/08-20 Лист001-0306/40-1
Про виділення коштів на реконструкцію об'єктів

100
02.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ 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

00934/08-20 Лист03-01-22/396
Про виділення коштів на об'єкти незавершеного 
будівництва

101
28.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00962/08-09 Депутатське звернення5
Про законність розміщення кар'єру з видобутку 
первинних каолінів на місці ТОВ "Біляїівський 
збагачувальний комбінат"

102
22.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

01134/08-20 Лист475/15-04
Про співфінансування на реконструкцію 
каналізаційних мереж на ГКНС

103
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Молочанська міська рада

01057/08-20 Лист202
Про фінансування будівництва об'єктів

104
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01095/08-20 Лист213
Про співфінансування на придбання сміттєвоза

105
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ 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

16



№
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

00950/08-09 Депутатське звернення4
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про включення проєктів до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2021-2030 роки

106
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00991/08-09 Депутатське звернення2/2021/6-2с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про надання інформації щодо об'єкту будівництва 
"Реконструкція гідротехнічних споруд для захисту 
від підтоплення с.Водяне 
Кам'янсько-Дніпровського району"

107
01.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01016/08-09 Депутатське звернення3
ДОР КОВАЛЕНКО О.С.
Про функціонування ДУ "Запорізький обласний 
лабораторний центр"

108
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01033/08-09 Депутатське звернення16
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування з обласного бюджету озеленення 
території КЗ ВІАМЗ "Садиба Попова" ЗОР

109
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01055/08-09 Депутатське звернення5
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про включення заходів до проєкту "Дитячий 
спортивний майданчик"

110
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01072/08-09 Депутатське звернення2/2021/8с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про фінансування будівництва споруд для 
очищення вод поверхневого стоку вулиць села 
Новогорівка Токмацького р-ну

111
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

00976/08-54 Лист0114/01-11
ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ - ДІТЕЙ 
ВІЙНИ"
Про надання фінансової підтримки

112
29.01.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00977/08-54 Лист01-26/0098
Про вжиття заходів реагування у сферах цивільного 
захисту, техногенної та пожежної безпеки

113
29.01.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00997/08-54 Лист01-26/0107
Про надання інформації щодо вільних залишків 
обласного та місцевих бюджетів по загальному та 
спеціальному фондах

114
02.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01050/08-54 Лист0210/01-11
ДОР БУГАЙЧУК О.В.
Про фінансування проєкту "План гуманітарного 
реагування в Запорізькому регіоні"

115
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01051/08-54 Лист0166/01-11
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про фінансування об'єктів м.Дніпрорудне з 
обласного екофонду

116
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01052/08-54 Лист0170/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ" ЗОР
Про потребу у додатковому фінансуванні

117
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01053/08-54 Лист0273/01-11
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування інфраструктурних проєктів

118
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01054/08-54 Лист0255/01-11
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції покрівлі та 
утеплення фасаду сільради

119
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01088/08-54 Лист01-26/0116
Про надання оперативної інформації щодо стану 
справ в Запорізькій області

120
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01094/08-54 Лист01-26/0118
Про включення депутатів обласної ради до складу 
комісії для розслідування обставин пожежі

121
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01045/08-09 Депутатське звернення6
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
21.01.2021

122
21.01.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01049/08-09 Депутатське звернення29
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЇ, ...
Про реалізацію заходів Програми сприяння 
депутатських повноважень депутатами Запорізької 
обласної ради на 2021-2025 роки

123
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

00944/08-40 Лист001-30/184
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
для розташування опор повітряної лінії 
електропередачі

124
25.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

01085/08-22 ЛистСЛ/02-197
Про недопущення відключення від 
електропостачання ТОВ "ЗТМК"

125
02.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

00914/08-48 Лист22-528
Про внесення змін до нормативних актів

126
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

19



№
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

01125/08-43 Лист03-49/2575
Про нагородження Слюсар О.М.

127
03.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01073/08-40 Лист01/131
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки, що розташована на території 
Новгородківської сільської ради Мелітопольського 
р-ну

128
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01074/08-40 Лист01/133
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки, що розташована на території Полянівської 
сільської ради Мелітопольського р-ну

129
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01075/08-40 Лист01/132
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки, що розташована на території Полянівської 
сільської ради Мелітопольського р-ну

130
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01076/08-40 Лист01/130
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки, що розташована на території 
Новгородківської сільської ради Мелітопольського 
р-ну

131
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00938/08-40 Лист01/02
ТОВ "ІНВАР"
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки

132
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
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

00939/08-40 Лист03/24-н
ТОВ "ГРАНДПАУЕР ЛЛС"
Про укладання договору оренди земельної ділянки

133
28.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00940/08-40 Лист03/15
ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ"
Про розірвання договору оренди землі

134
28.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00941/08-40 Лист8
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання земельної ділянки в оренду

135
28.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00945/08-50 Лист01/01/21
МАОМС "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про участь у засіданні Ради голів ОТГ 05.02.2021 о 
13-30

136
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00961/08-43 Лист5
ЕНЕРГОДАРСЬКЕ МІСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
"СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ"
Про нагородження Черненка І.О.

137
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00967/08-40 Лист26
ПСП "РОСТОК-АГРО"
Про приведення у відповідність договору оренди 
водного об'єкту № 35 від 12.07.2010

138
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00973/08-44 Лист2
ЗОО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про проведення заходів до Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав 
15.02.2021

139
01.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01077/08-25 Лист128/01-2021
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про затвердження титулу об'єкта будівництва"

140
27.01.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

01078/08-38 Лист52
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ФІЛІЇ 
АТ "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про участь у телевізійній програмі 04.02.2021 о 
19-00

141
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01090/08-35 Лист19/02
ЗБФ "ЄДНІСТЬ" ЗА МАЙБУТНЄ"
Про впровадження проєкту "Програма розширення 
можливостей жіночого підприємництва"

142
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01107/08-40 Лист86
КРБП "ЗЕЛЕНБУД"
Про дозвіл на розроблення проєкту землеустрою 
щодо відведення в постійне користування 
земельної ділянки

143
02.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01126/08-26 Лист16-01/21
ОСББ "ЗІРКА ЗАПОРІЖЖЯ"
Про скаргу на діяльність ТОВ "Місто для людей"

144
31.01.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

01004/08-25 Лист067
Про проведення виїзного засідання на ділянці 
будівництва мостового переходу у б. Ганновка

145
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01047/08-40 Лист68
Про невідповідність форми власності земельних 
ділянок

146
29.01.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01058/08-20 Лист82
Про фінансування природоохоронних заходів

147
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

22



№
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

01006/08-44 Лист24/2021
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про проведення заходів до Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав 
15.02.2021

148
01.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01056/08-44 Лист5
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про проведення зустрічі для організації Дня 
вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав (11-15.02.2021)

149
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01138/08-44 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС ОСІБ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ"
Про діяльність громадських організацій області

150
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Суди

00929/08-49 Лист330/592/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про апеляційну скаргу по справі Кулієва В.Е.

151
27.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

00922/08-37 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ 
"БРИГАНТИНА"
Про підтримку проведення кінофестивалю 
24-31.08.2021

152
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00949/08-43 Лист01/10
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про нагородження Тіліс Т.В.

153
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01048/08-43 Лист13
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЛЯЛЬОК" ЗОР
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
артист України" Козак Я.А.

154
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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00908/08-20 Лист10
КНП "ОБЛАСНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
САНАТОРНОГО ТИПУ"
Про виділення коштів на потребу закладу

155
28.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00979/08-20 Листб/н
КНП "ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів на виконання 
Програми медичних гарантій ветеранів війни

156
02.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01025/08-20 Лист01-02/52
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про забезпечення фінансування проведення 
медичних оглядів на стан сп'яніння

157
28.01.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01102/08-20 Лист227
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про розгляд питання надання одноразової 
допомоги сім'ям загиблих у пожежі 03.02.2021

158
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

00923/08-20 Лист45
КЗ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ШКОЛА-ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ М.ПРИМОРСЬКА З 
ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ 
ПРЕДМЕТІВ ТА КУРСІВ"
Про фінансування ремонту будівлі школи

159
28.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00992/08-40 Лист35-04/251
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про згоду на відновлення меж земельних ділянок

160
02.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Київська МДА
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01071/08-37 Лист009-217
Про пошук рідних і близьких загиблих бійців у 
нацистському концтаборі "Шталаг 354"

161
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

00906/08-16 Лист09-07/8
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради 
01.02.2021 о 13-00

162
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01115/08-16 Лист41-01/96
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
01.02.2021

163
01.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України

00931/08-02 Указ30/2021
Про деякі заходи щодо забезпечення права 
громадян на якісні та безпечні соціальні послуги

164
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00932/08-02 Указ31/2021
Про відзначення 25-ї річниці заснування 
антарктичної станції «Академік Вернадський»

165
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00933/08-02 Указ32/2021
Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі 
Українки

166
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01019/08-02 Указ35/2021
Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 29 січня 2021 року "Про заходи з 
нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і 
промисловості"

167
29.01.2021від

№
від 03.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01136/08-42 Лист01-40/0103
Про погодження звільнення Житарюк Ю.М.

168
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Мелітопольська райдержадміністрація

01096/08-43 Лист01-05-28/004-к
Про нагородження Гуторова В.С. (та інші)

169
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00935/08-42 Лист0042/01-02
Про копії розпоряджень голови РДА щодо 
припинення структурних підрозділів

170
15.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

00978/08-40 Лист309
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про передачу земельних ділянок до комунальної 
власності

171
01.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00995/08-26 Лист01-30/0197
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію очисних споруд каналізації в 
с.Солоне

172
01.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01043/08-21 Лист01-32/174
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про створення районного центру надання 
адміністративних послуг

173
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01093/08-20 Лист0270
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про перерозподіл державної освітньої субвенції

174
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01124/08-21 Лист03-18/157
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про передачу будівлі по вул. Центральна, 157 до 
комунальної власності 

175
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

26
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СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

00925/08-42 Доповідна запискаб/н
Про розгляд питання щодо внесення змін до 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
21.03.2019 № 46-к

176
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

00965/08-22 Доповідна запискаб/н
Про припинення постачання електричної енергії 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення ЗОДА

177
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

01027/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл залишку освітньої субвенції по 
галузі "Культура"

178
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент освіти і науки

00998/08-32 Доповідна запискаб/н
Про припинення КЗ "Новомиколаївська 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" ЗОР

179
02.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

01021/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів у 2021 році для усунення 
порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки 
КНП "Запорізький регіональний 
фтизіопульмонологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр" ЗОР

180
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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01031/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на виконання будівельних робіт для 
завершення реконструкції частини приміщень, 
розташованих на першому поверсі головного 
корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна 
лікарня" ЗОР під відділення екстреної медичної 
допомоги

181
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01039/08-33 Доповідна запискаб/н
Про надання інформаційної довідки щодо кількості 
і стану нерухомого майна КНП "Територіальне 
медичне об'єднання "Обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф" ЗОР

182
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01100/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виплату одноразової грошової допомоги 
постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру, яка виникла 03.02.2021 в 
будівлі КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня" 
ЗОР

183
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01117/08-33 Доповідна запискаб/н
Про перезарядку гамма-терапевтичних апаратів 
"Агат ВУ-1" та "Агат Р-1" у КНП "Беряднське 
територіальне медичне об'єднання" БМР

184
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01118/08-33 Доповідна запискаб/н
Про придбання автотранспортного засобу для 
надання медичної допомоги населенню 
Чернігівської селищної територіальної громади 
Бердянського р-ну

185
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01119/08-33 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів на технічне переоснащення 
системи пожежної сигналізації, системи 
оповіщення про пожежу та управління 
евакуюванням людей в будівлях КНП "Бердянське 
територіальне медичне об'єднання" БМР

186
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

28
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00927/08-20 Доповідна запискаб/н
Про збільшення обсягу асигнувань на 2021 рік на 
реалізацію регіональних програм

187
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00928/08-20 Доповідна запискаб/н
Про збільшення обсягу бюджетних асигнувань на 
здійснення заходів забезпечення пожежної безпеки 
у 2021 році

188
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00972/08-50 Лист07-39/0087
Про технічне забезпечення проведення засідання 
04.02.2021

189
01.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01101/08-20 Лист07-39/0101
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету

190
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01120/08-20 Доповідна запискаб/н
Про збільшення обсягів видатків на 2021 рік 
Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації

191
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

00966/08-20 Лист12-10/276
Про потребу на здійснення протипожежних заходів

192
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00974/08-20 Лист07-11/268
Про надання інформації щодо переліку програм та 
заходів 

193
01.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00996/08-20 Лист12-10/296
Про надання пропозицій щодо переліку 
капітальних видатків на 2021 рік

194
02.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

01109/08-42 Лист37/03-17
Про сприяння участі керівних працівників і 
спеціалістів апарату та структурних підрозділів 
облдержадміністрації у проведенні навчань

195
04.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

01137/08-34 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до Цільової програми з розвитку 
фізичної культури та спорту в Запорізькій області 
на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 26.01.2017 № 58, зі змінами та 
доповненнями

196
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

01037/08-42 Лист34/03-17
Про проведення навчання в дистанційному режимі 
09.02.2021

197
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01091/08-20 Лист06.1-09.1-07/114
Про попередження щодо неналежного виконання 
бюджетного законодавства

198
04.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

00936/08-29 Лист5301-477/5302
Про забезпечення пожежної та техногенної безпеки 
на об'єктах Запорізької обласної ради

199
27.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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01038/08-20 Лист5301-602/5307
Про виконання Програми захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру на 2018-2022 роки

200
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ 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

01028/08-40 Лист1124-ДК/0001/К
Про приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства розпорядження голови 
Куйбишевської РДА від 14.05.2012 № 312

201
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01029/08-40 Лист1131-ДК/0002/К
Про приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства розпорядження голови Більмацької 
РДА від 14.12.2016 № 491

202
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01030/08-40 Лист1132-ДК/0003/К
Про приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства розпорядження голови 
Куйбишевської РДА від 19.10.2010 № 528

203
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01059/08-46 Лист216/01/13-2021
Про надання інформації щодо контактних осіб, які 
будуть залучені до складу оперативного штабу 

204
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01123/08-46 Лист233/01/13-2021
Про перевірки законності функціонування 
пансіонатів для громадян похилого віку

205
04.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області

01110/08-33 Лист15-01.1/01.1/05.0
Про результати здійснення ринкового нагляду в 
сфері обігу медичних виробів у 2020 році

206
04.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

00958/08-40 Лист1/91/08-70-10
Про перереєстрацію земельних ділянок

207
01.02.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

31
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00947/08-46 Лист15/1-124вих-21
Про надання інформації щодо припинення права 
постійного користування земельними ділянками 
ДП "Бердянське лісове господарство"

208
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00948/08-46 Лист15/3-43вих-21
Про надання інформації щодо програм з питань 
поводження з відходами

209
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01003/08-46 Лист15/1-136вих-21
Про надання інформації щодо погодження проектів 
землеустрою Ганюкову А.В.

210
01.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01024/08-46 Лист15/3-47вих-21
Про надання інформації щодо отримання дозволу 
на спеціальне водокористування ПСП "Лендфорт 
Азов"

211
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

00963/08-23 Лист09.3/09
Про відвідування 20-ї агропромислової 
спеціалізованої виставки "АгроТехСервіс-2021" 
09-11.02.2021

212
27.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

00985/08-39 Лист01-08/134
Про погодження переліку заходів з поліпшення 
санітарного стану лісів

213
28.01.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00986/08-39 Лист01-08/132
Про погодження переліку заходів з поліпшення 
санітарного стану лісів

214
28.01.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01000/08-20 Лист01-08/154
Про виділення коштів з екологічного фонду 
обласного бюджету у 2021 році

215
02.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

32
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01001/08-20 Лист01-08/155
Про виділення коштів на 2021 рік відповідно 
Програми розвитку лісового фонду Запорізької 
області

216
02.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00942/08-49 Лист280/9523/20/358
Про копію ухвали суду по справі Департаменту 
агропромислового розвитку ЗОДА та виклик до 
суду на 24.03.2021

217
28.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01002/08-46 Лист467/6/81/01-2021
ВІДДІЛЕННЯ №3 ВАСИЛІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо проведення Носаль 
О.С. перевірки технічного нагляду будівництва 
монопрактики в с.Бурчак Михайлівського р-ну

218
02.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01005/08-22 Лист01-1/3958
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії та потужності на березень 2021 
року

219
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01015/08-46 Лист34-1051вих21
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ПРАТ "Відрадненське"

220
02.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01023/08-46 Лист12/4-130
ДУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА УСТАНОВА 
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№ 144)"
Про відкриття філії професійно-технічного 
навчального закладу на базі установи

221
29.01.2021від

№
від 03.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки
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00930/08-48 Лист15/ск
Про Спільне рішення щодо виконання Планового 
завдання з відбору кандидатів на військову службу 
за контрактом у 2021 році

222
25.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00990/08-48 Лист22/СК
Про внесення змін до обласної цільової програми 
"Призовна дільниця" на 2020-2024 роки

223
29.01.2021від

№
від 02.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01017/08-48 Лист224
Про надання права користування захисною 
спорудою по пр. Соборному, 152"В"

224
25.01.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Управління державної служби якості освіти у Запорізькій 
області

01140/08-32 Лист03-23/139
Про впровадження Базового компонента 
дошкільної освіти (нова редакція)

225
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

01141/08-32 Лист02-23/138
Про надання плану роботи управління Державної 
служби якості освіти у Запорізькій області на 2021 
рік

226
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01032/08-46 Лист59/4-420нт
Про внесення змін до обласної програми

227
01.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01020/08-45 Лист21-28-443
Про функціонування органів ведення Реєстру 
виборців у новостворених РДА

228
01.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України
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01060/08-38 Лист635/11-11/0
Про участь у онлайн-обговоренні щодо 
забезпечення функціонування архівних підрозділів 
ОМС 05.02.2021 о 10-00

229
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

00954/08-22 Лист504/4.2/14-21
Про проведення заходів "Стоп! Залізничний 
переїзд" 08-15.02.2021

230
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

01044/08-22 Лист14-02/18/5-21
Про надання інформації щодо тарифів на теплову 
енергію, вироблену з використанням природного 
газу

231
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

01035/08-37 Лист400/27/1
Про проведення Всеукраїнського літературного 
конкурсу ім. Олени Теліги та Олега Ольжича

232
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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

01081/08-22 Лист1143/17.1.1/7-21
Про проведення відкритих обговорень проєкту 
постанови щодо схвалення Інвестиційної програми 
ПАТ "Запоріжжяобленерго" 15.02.2021 о 13-15

233
03.02.2021від

№
від 04.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

00918/08-33 Лист1683/5-16-21
Про доступність маломобільних груп населення до 
отримання медичної допомоги

234
29.01.2021від

№
від 01.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00999/08-33 Лист1904/5-16-21
Про відповідність надання медичних послуг вимозі 
інклюзивності

235
02.02.2021від

№
від 02.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України
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01106/08-28 Лист0000-030201-5/8
Про надання інформації щодо чисельності 
пільгових категорій осіб

236
04.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01128/08-28 Лист0000-0201-5/933
Про моніторинг "Соціальна карта громади з питань 
захисту прав дітей і соціальних послуг" 

237
05.02.2021від

№
від 05.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

01041/08-47 Лист22-06/6341/21
Про старт кампанії оцінювання ефективності 
уповноважених підрозділів (осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції за результатами 
діяльності у 2020 році

238
03.02.2021від

№
від 03.02.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

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

36


