
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 08.02.21 по 12.02.21
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документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

01205/08-20 Листб/н
В.КАРДАШ (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл коштів 

1
09.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01318/08-22 Доповідна запискаб/н
В. КАРДАШ (Департамент промисловості)
Про виконання п.5 протоколу наради голови 
облдержадміністрації від 01.02.2021 щодо стану 
курсування електропоїздів у приміському 
сполученні

2
11.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01379/08-20 Доповідна запискаб/н
В. КАРДАШ (Департамент капітального 
будівництва)
Про відсутність коштів на фінансування витрат по 
заробітній платі працівників Департаменту 
капітального будівництва ЗОДА

3
12.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01360/08-09 Депутатський запит11/10-143
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про проведення капітального ремонту ділянки 
автомобільної дороги Т-04-01 (Токмак - Пологи)

4
05.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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01362/08-01 Закон України1116-IX
Про державну підтримку інвестиційних проектів із 
значними інвестиціями в Україні

5
17.12.2020від

№
від 12.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01363/08-01 Постанова1207-IX
Про прийняття за основу проекту Закону України 
про систему громадського здоров’я

6
04.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01364/08-01 Закон України1166-IX
Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про 
Суспільне телебачення і радіомовлення України" 
щодо усунення колізії в питанні призначення та 
звільнення членів Наглядової ради Національної 
суспільної телерадіокомпанії України 
депутатськими фракціями і групами

7
02.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01365/08-01 Постанова1178-IX
Про вшанування пам’яті українців, які рятували 
євреїв під час Другої світової війни

8
02.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01366/08-01 Постанова1167-IX
Про затвердження рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року 
"Про застосування секторальних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів 
(санкцій) до Республіки Нікарагуа"

9
02.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01367/08-01 Постанова1192-IX
Про заходи щодо запровадження Електронного 
реєстру листків непрацездатності

10
03.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01368/08-01 Постанова1157-IX
Про Премію Верховної Ради України найкращим 
учасникам зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти

11
29.01.2021від

№
від 12.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

2
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01369/08-01 Постанова1147-IX
Про заходи, спрямовані на соціальний захист 
населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на 
житлово-комунальні послуги

12
28.01.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01370/08-01 Закон України1159-IX
Про внесення зміни до Закону України "Про 
лікарські засоби" щодо державної реєстрації 
лікарських засобів під зобов’язання для екстреного 
медичного застосування

13
29.01.2021від

№
від 12.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01371/08-01 Закон України1086-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
державну службу" щодо зняття вікових обмежень 
для роботи на державній службі

14
16.12.2020від

№
від 12.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01372/08-01 Закон України1158-IX
Про внесення змін до додатка № 3 до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2021 
рік" щодо компенсації у зв’язку з підвищенням 
тарифів на електричну енергію

15
29.01.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01373/08-01 Закон України1132-IX
Про внесення зміни до пункту 3 розділу II 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону 
України "Про внесення змін до Регламенту 
Верховної Ради України щодо вдосконалення 
електронної форми документообігу у Верховній 
Раді України"

16
26.01.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01374/08-01 Закон України1021-IX
Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про 
публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу

17
02.12.2020від

№
від 12.02.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

01375/08-01 Закон України1131-IX
Про схвалення рішення Президента України про 
допуск підрозділів збройних сил інших держав на 
територію України у 2021 році для участі у 
багатонаціональних навчаннях

18
26.01.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

3
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01386/08-09 Депутатське звернення428д9/15-2021/4
ТИМЧАСОВА СЛІДЧА КОМІСІЯ ВРУ З ПИТАНЬ 
ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНКИ СТАНУ АТ 
"УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про надання інформації щодо залізничних 
перевезень

19
12.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

01147/08-09 Депутатське звернення04-21/16-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Про надання інформаційно-аналітичних матеріалів 
щодо закладів фізичної культури і спорту, 
молодіжних центів тощо

20
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01183/08-09 Депутатське звернення04-18/17-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про розгляд звернень Савицького О.М., Савицької 
Л.М., Шрамко М.Р. щодо неналежної медичної 
допомоги у Приморській центральній районній 
лікарні

21
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01238/08-15 Лист04-24/17-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про Рекомендації слухань на тему: "Реформування 
спеціальних закладів освіти України та 
впровадження інклюзивної освіти: проблеми і 
шляхи їх вирішення"

22
09.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

01276/08-09 Депутатське звернення04-15/09-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про розгляд депутатського звернення Мельника П. 
щодо зниження викидів у атмосферне повітря у 
м.Запоріжжі

23
10.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01355/08-09 Депутатське звернення04-30/10-2021/4
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ
Про звернення НДУ Нікітіної М.В. щодо надання 
пільги на питну воду гр. Животченку М.Г.

24
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

4
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Народні депутати України

01149/08-09 Депутатське звернення316д9/15-2021/3
НДУ ПІПА Н.Р.
Про законодавче врегулювання питання з 
використання майна ліквідованих шкіл у сільській 
місцевості

25
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

01189/08-09 Депутатське звернення04-02/7-16(388;4
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"
Про розгляд звернень Савицького О.М., Савицької 
Л.М., Шрамко М.Р. щодо отримання допомоги на 
лікування

26
25.01.2021від

№
від 08.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01250/08-09 Депутатське звернення07-к
НДУ ТАРАСОВ О.С.
Про надання інформації щодо наслідків посухи у 
сільському господарстві в Запорізькій області

27
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01252/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вирішення питань реконструкції, ремонту та 
будівництва доріг на території 
Кам'янсько-Дніпровської міської ради

28
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01275/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про фінансування заходів протипожежної безпеки 
на території Кам'янсько-Дніпровської ОТГ

29
10.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01281/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вирішення питання ремонту дороги на 
території Роздольської сільської ради

30
10.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

01390/08-15 Лист979.2/21/28.3
Про виконання рекомендацій спецдоповіді 
Уповноваженого "Вплив пандемії COVID-19 на 
ромську громаду в Україні"

31
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

5
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

01292/08-41 Лист33
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 
ІМ.Г.УДОВЕНКА
Про проведення онлайн семінару щодо пріоритетів 
зовнішньої політики України 16-17.02.2021

32
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

01191/08-33 Лист9
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про вирішення питання щодо ліквідації 
госпітального відділення ЗОКЛ

33
08.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01207/08-39 Лист8/02
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНІ 
ІНІЦІАТИВИ БІЗНЕСУ"
Про проведення Всеукраїнської акції "Озеленення 
України" в Запорізькій області

34
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

01285/08-41 Листб/н
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
В УКРАЇНІ
Про запуск освітнього проєкту "EU Study Days" 
(березень-червень 2021)

35
05.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01181/08-22 Лист11033-24
АТ "УКРПОШТА"

36
03.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01185/08-22 Лист27/01
ТОВ "УКРАВТОНОМГАЗ"
Про відвідування виставки 16-18.02.2021

37
27.01.2021від

№
від 08.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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01190/08-21 Лист30
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НАН УКРАЇНИ
Про передачу до власної мережі Державних 
підприємств дослідних господарств

38
04.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01212/08-26 Лист7
БУДИНКОВИЙ КОМІТЕТ "БУЛЬВАР 
ШЕВЧЕНКА, 42"
Про вирішення питання збереження будинку

39
05.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01231/08-25 Лист19.1-34-78
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ 
М.П.ШУЛЬГІНА" ДП "ДерждорНДІ"
Про інформаційний довідник щодо встановлених 
будівельних норм 

40
04.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01284/08-34 Лист18
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ 
УКРАЇНИ
Про проведення чемпіонату України зі спортивного 
туризму - гірський туризм 02-05.04.2021

41
10.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01286/08-51 Лист11
УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ
Про застосування інформаційних технологій у 
бібліотеках

42
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01291/08-26 Лист01/20/44/21
ДУ "ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ"
Про вжиття заходів щодо термодернізації 
багатоквартирних житлових будинків

43
09.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01293/08-41 Лист83
КОМПАНІЯ "WEST TOURS OF UKRAINE"
Про участь у Міжнародному форумі з медичного 
туризму 12-13.05.2021 (м.Львів) 

44
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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01328/08-40 Лист14398/9/26-97-0
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Про надання копій документів щодо оренди 
земельних ділянок ТОВ "Форест Санрайз"

45
03.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01344/08-26 Лист1102-3/12
ДП "ТШГ АГ УКРАЇНА"
Про комерційну пропозицію на розкидачі 
антиожеледних реагентів

46
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01349/08-22 Лист7
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО"АВТО-СІЧ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

47
12.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01350/08-22 Лист01/21-02
ТОВ "АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

48
02.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01351/08-22 Лист21_02_12
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

49
12.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01352/08-22 Лист13
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

50
12.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01353/08-22 Лист17
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

51
12.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Суди

01179/08-49 Ухвала640/14664/20
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
Про ухвалу суду у справі за позовом 
Новоолексіївської сільської ради

52
29.01.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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01334/08-49 Ухвала910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Агротіс"

53
08.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

01230/08-20 Лист22
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОТИ"
Про виділення коштів на набори засобів гігієни та 
дитяче харчування 

54
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

01320/08-18 Лист0460-21
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом січня 2021 року 

55
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

01199/08-06 Доручення4932/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про виконання протоколу № 1 
засідання Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при КМУ, від 29.01.2021

56
08.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01203/08-06 Доручення5472/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
причин пожежі на території Запорізької обласної 
інфекційної клінічної лікарні, яка виникла 
03.02.2021

57
09.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01234/08-17 Лист3943/0/2-21
(О. Ярема) Про дотримання обласними 
державними адміністраціями вимог Регламенту 
КМУ під час звернень до КМУ

58
09.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01249/08-06 Доручення5740/0/1-21
(М. Федоров) Про вжиття заходів щодо дотримання 
закладами охорони здоров'я вимог із забезпечення 
вільного доступу до будівель осіб з інвалідністю

59
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

9
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01253/08-06 Доручення5669/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про робочу поїздку Резнікова О.Ю. 
до Донецької області 14-16.02.2021

60
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01255/08-06 Доручення5640/1/1-21
(О. Резніков) Про робочу поїздку О. Резнікова до м. 
Маріуполя 14-16.02.2021

61
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01264/08-03 Постанова92
Питання забезпечення захисту інформації в 
інформаційних, телекомунікаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних системах

62
08.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01265/08-03 Постанова94
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
функціонування Національного центру 
резервування державних інформаційних ресурсів

63
08.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01266/08-03 Розпорядження98-р
Про погодження розподілу додаткової дотації на 
здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я між місцевими бюджетами у 2021 році

64
08.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01277/08-17 Лист4121/0/2-21
(В. Поліщук) Про проведення позачергового 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС 
10.02.2021 о 16-00

65
10.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01303/08-06 Доручення1672/1/1-21
(О. Резніков) Про перегляд грифів обмеження 
доступу колишнього СРСР

66
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Правові питання паперовий паперова

01304/08-06 Доручення5340/1/1-21
(О. Резніков) Про забезпечення функціонування 
органів ведення Державного реєстру виборців

67
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10
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01305/08-06 Доручення5637/1/1-21
(О. Резніков) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, 
НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ
Про Рекомендації слухань на тему: "Про 
Реформування спеціальних закладів освіти України 
та впровадження інклюзивної освіти: проблеми і 
шляхи їх вирішення"

68
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

01306/08-06 Доручення5386/1/1-21
(О. Резніков) НДУ ТОРОХТІЙ Б.Г.
Про надання інформації щодо осіб, які належать до 
посад патронатної служби голови 
облдержадміністрації

69
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01321/08-06 Доручення5739/1/1-21
(О. Резніков) НДУ КОНСТАНКЕВИЧ І.М.
Про розробку програм з надання безкоштовного 
медикаментозного амбулаторного лікування 
хворим на акромегалію та гіпофізарний гігантизм

70
11.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01322/08-17 Лист4258/0/2-21
(В. Поліщук) ТОВ "ФАРМАЦІЯ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про необхідність облаштування освітлення на 
пішохідному тротуарі по вул. Складської 2,4 до 
вул.Космічна 131

71
11.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01332/08-17 Лист4392/0/2-21
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З 
ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про запрошення до участі у презентації 01.03.2021

72
11.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01387/08-06 Доручення5319/1/1-21
(О. Резніков) Про протокол наради з підготовки 
засідання Міжвідомчої робочої групи з реалізації 
Спільного морського порядку денного і 
Стратегічної програми досліджень та інновацій для 
Чорного моря

73
12.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

01391/08-17 Лист4408/0/2-21
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Про щорічний звіт за 2020 рік

74
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

11



№
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

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

01233/08-19 Лист22/3.2-574-21
Про надання інформації щодо виконання 
Державної цільової програми відновлення та 
розбудови миру в східних регіонах України

75
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

01217/08-39 Лист25/1-10/2498-21
Про природоохоронні заходи

76
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01222/08-39 Лист25/7-11/2475-21
Про погодження обґрунтування затвердження 
лімітів на спеціальне використання природних 
ресурсів в межах ПЗФ

77
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01226/08-39 Лист25/7-13/2442-21
Про виконання підпункту 6 пункту ІІ протоколу № 
9 позачергового засідання Державної комісії з 
питань ТЕБ та НС від 22.05.2020

78
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

01260/08-37 Лист1272/6.11.4
Про надання кандидатури до складу робочої групи 
щодо формування Національного звіту до 
ЮНЕСКО про національну культурну спадщину

79
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

01153/08-37 Лист1051/3.2
Про проведення Всеукраїнського фестивалю мов та 
культур "Сяйво"

80
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01258/08-34 Лист1157/5.4
Про питання розвитку національної системи 
фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів 
війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни

81
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01376/08-34 Лист02.01-11/73
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА 
СПОРТУ
Про сприяння на території Запорізької області 
спортивних заходів серед учнівської та 
студентської молоді

82
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01384/08-42 Лист1/10-609
Про підвищення кваліфікації з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації

83
12.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01145/08-33 Лист26-01/3687/2-21
Про аналіз використання ліжкового фонду, 
виділеного для госпіталізації хворих на 
коронавірусну хворобу COVID-19

84
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01256/08-33 Лист26-02/7/99-21
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку тимчасового зупинення 
експорту препаратів крові, вироблених із 
заготовленої на території України плазми крові для 
фракціонування"

85
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01324/08-33 Лист03.1-08/9/99-21
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2021-2023 
роки з реалізації Концепції розвитку охорони 
психічного здоров'я в Україні на період до 2030 
року"

86
09.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01388/08-33 Розпорядження4
Про збір інформації та здійснення моніторингу 
проведення вакцинальної кампанії від COVID-19 в 
2021-2022 роках

87
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

01162/08-19 Лист7/19.5/1604-21
Про надання доопрацьованих переліків 
інвестиційних програм і проєктів регіонального 
розвитку

88
08.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

13



№
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Джерело  інформації 
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01213/08-20 Лист7/19.6/1698-21
Про зміну власників об’єктів, розпорядників 
субвенції за місцевим бюджетом, кінцевих 
бенефіціарів

89
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01232/08-50 Лист7/4/1715-21
Про проведення селекторної наради 10.02.2021 о 
17-00

90
09.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01235/08-26 Лист7/11/1739-21
Про підготовку об'єктів та систем 
життєзабезпечення до пропуску льодоходу, повені 
та паводків у 2021 році

91
09.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01248/08-30 Лист7/34.2/1781-21
Про надання інформації в розрізі нових районів 
стосовно окремих питань функціонування 
районних рад, обраних на новій 
адміністративно-територіальній основі, їх 
фінансового забезпечення

92
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01289/08-26 Лист7/11/1812-21
Про наказ Мінрегіону від 01.12.2020 № 295 "Про 
затвердження змін до Правил визначення норм 
надання послуг з вивезення побутових відходів"

93
10.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01297/08-42 Лист7/34.1/1835-21
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 12.03.2005 № 179"

94
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01298/08-24 Лист7/9.3.1/1839-21
Про надання пропозицій щодо переліку категорій 
працівників, яким може бути надано службові жилі 
приміщення

95
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

14
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01301/08-26 Лист7/10.2/1819-21
Про ознайомлення з Меморандумом про 
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних 
питань у сфері централізованого постачання 
теплової енергії та постачання гарячої води

96
11.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01302/08-46 Лист1/8/483-21
Про визначення потерпілого у кримінальному 
провадженні № 12020080000000175 від 01.05.2020 
за фактом неправомірних дій службових осіб 
Комишуваської селищної ради Оріхівського району 

97
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01319/08-26 Лист7/10.2/1879-21
Про надання інформації по підприємствах 
теплопостачання

98
11.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01323/08-20 Лист7/19.6/1859-21
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 25.11.2015 № 1068

99
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01331/08-19 Лист7/19.5/1893-21
Про виконання протокольного рішення за 
результатами селекторної наради від 10.02.2021

100
11.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01333/08-28 Лист7/8.2/1865-21
Про перевірку якості надання соціальних послуг

101
11.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01339/08-29 Лист7/8.2/1911-21
Про звітування щодо проведених перевірок з 
виявлення незареєстрованих суб'єктів 
господарювання, які надають послуги особам 
похилого віку 15.02.2021 о 16-00

102
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

15
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01345/08-19 Лист7/19/1912-21
Про проведення засідання комісії для оцінки та 
відбору програм регіонального розвитку 18.02.2021 
о 16-30

103
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01346/08-30 Лист7/34.1/1974-21
Про надання інформації щодо інституту старост в 
територіальних громадах

104
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01347/08-30 Лист7/34.1/1931-21
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про визначення адміністративних центрів та 
затвердження територій територіальних громад 
Запорізької області"

105
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

01259/08-48 Лист2714-13/7974-03
Про надання пропозицій до Проекту Концепції 
реформування системи мобілізаційної підготовки

106
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01151/08-36 Лист2292/0/2-21/57
Про оформлення органами опіки та піклування 
матеріалів про адміністративні правопорушення

107
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01163/08-43 Лист2295/0/2-21/29
Про подання нагородних документів для 
присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня"

108
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01218/08-28 Лист2342/0/2-21/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

109
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01254/08-28 Лист2543/0/2-21/29
Про інформування щодо гуманітарної допомоги

110
10.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

16
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01257/08-36 Лист2487/0/2-21/57
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування

111
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01326/08-28 Лист2635/0/2-21/57
Про алгоритм проведення перевірки якості надання 
соціальних послуг

112
11.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01385/08-28 Лист2710/0/2-21/51
Про надання технічного оснащення територіальним 
громадам

113
12.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

01164/08-28 Лист1112/04/11.1-21
Про надання інформації щодо розміщених на 
території області меморіалів, пам'ятників та 
меморіальних дошок

114
08.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01214/08-28 Лист1139/02/09.3-21
Про відкликання листа від 04.02.2021 № 
1039/02/09.3-21

115
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01299/08-38 Лист1285/04/11.1-21
Про сприяння у забезпечені поїздки родин Героїв 
Небесної Сотні до м.Києва 20.02.2021

116
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01300/08-28 Лист1247/02/09.2-21
Про забезпечення подання інформації щодо 
потреби в наданні грошової компенсації за належні 
для отримання жилі приміщення для деяких 
категорій осіб

117
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01377/08-28 Лист1328/02/09.2-21
Про накази Мінветеранів щодо реалізації 
бюджетних програм

118
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

01389/08-20 Лист08020-08/1-6/43
Про надання пропозицій щодо збільшення 
асигнувань на оплату праці

119
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

01219/08-51 Лист1/06-3-1191
Про популяризацію Гіда з державних послуг

120
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01221/08-51 Лист1/06-6-1173
Про статистику по онлайн-серіалам на Дія.Цифрова 
освіта 

121
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01327/08-51 Лист1/06-2-1370
Про проведення форуму регіональної цифровізації 
"Громада в Дії"

122
11.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Х Міністерство промислової політики України

01381/08-22 Лист20/1.4-8.1/579
Про надання інформації щодо промислових 
підприємств

123
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

01186/08-22 Лист01/03-26/00406
Про погашення заборгованості за електроенергію 
на ТОВ "ЗТМК" та утилізацію хлору на ЗДП 
"Кремнійполімер"

124
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

01315/08-33 Лист02-72/92-1
Про запрошення на відкриття об'єкту 
"Відокремлений підрозділ "Інфекційна лікарня" 
11.03.2021

125
09.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

18
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01273/08-20 Лист02-02-12/121
Про співфінансування об'єкту "Захист від 
підтоплення і затоплення північно-західної частини 
м.Вільнянськ"

126
05.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

01192/08-22 Лист03-06/0162
Про вирішення питання завершення робіт на об'єкті 
"Реконструкція мосту на км 551-689 автодороги 
Н-08"

127
08.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01193/08-09 Депутатське звернення03-05/0156
Про врегулювання питання ремонтних робіт з 
реконструкції мосту

128
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приморська міська рада

01329/08-37 Лист04-11/0394
Про надання інформації щодо наявності будь-яких 
пам'яток на території Приморської міської ради

129
09.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01166/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ДУДКА В.І.
Про виділення коштів для придбання медичного 
обладнання

130
08.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01167/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ДУДКА В.І.
Про виділення коштів з обласного екофонду для 
придбання ескалатора-навантажувача

131
08.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

01157/08-54 Лист0308/01-21
НДУ М. НІКІТІНА
Про фінансування будівництва вуличних 
водопровідних мереж с.Воздвижівка 
Гуляйпільського р-ну

132
04.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19
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01209/08-54 Лист01-26/0120
Про направлення рішення облради щодо 
додержання та виконання законодавства у сферах 
ЦЗ, техногенної та пожежної безпеки

133
04.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01211/08-54 Лист0120/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних очисних споруд м.Оріхів

134
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01225/08-54 Лист01-26/0123
Про актуалізацію поданих проєктів рішень

135
05.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01241/08-54 Лист0370/01-11
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про виконання рішення обласної ради від 
03.04.2021 №42

136
08.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01242/08-54 Лист0417/01-11
Про виділення коштів на завершення робіт на 6-ти 
життєво-важливих об'єктах незавершеного 
будівництва

137
08.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01309/08-54 Лист0461/01-11
Про виділення коштів на забезпечення пожежної та 
техногенної безпеки комунальних установ та 
закладів

138
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01310/08-54 Лист0312/01-11
ПАСТУШЕНКО М.М. 
Про виділення коштів на програму "Питна вода 
Запорізької області"

139
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20



№
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01311/08-54 Лист0492/01-11
Про виділення коштів на програму "Питна вода 
Запорізької області"

140
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01317/08-54 Лист0197/08-27
Про звернення попечителя Київського 
драматичного театру ім. І. Франка щодо 
встановлення в м. Запоріжжя пам'ятника актору 
Богдану Ступці

141
08.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01156/08-09 Депутатське звернення11
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
29.01.2021

142
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01243/08-54 Листб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
Про залучення депутатів до участі у заходах

143
03.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Військові частини

01236/08-48 Лист3/29/9/2-317
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про фінансування програми на 2021 рік

144
09.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01160/08-40 Лист2101-21-4
ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про заключення договору на оренду земельної 
ділянки

145
21.01.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01165/08-22 Лист9
ТОВ "АГРОФІРМА ІМЕНІ МІЧУРІНА"
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

146
28.01.2021від

№
від 08.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

21



№
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

01201/08-43 Лист100/05-02-2021/
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС"
Про нагородження Бессонова О.І. (та інші)

147
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01210/08-21 Лист31/315
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про передачу з державної до комунальної 
власності вулично-дорожньої мережі

148
05.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01245/08-26 Лист3
ТОВ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
Про недопущення відключення підприємства від 
водопостачання

149
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01279/08-22 Лист5
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про затвердження паспорта діючих маршрутів 
перевезень приміського сполучення

150
04.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01294/08-40 Лист1/21
ТОВ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС 
"РІВ'ЄРА"
Про подовження договору оренди земельної 
ділянки

151
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01312/08-22 Лист19
ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про обґрунтування підвищення тарифу за проїзд на 
приміських та міжміських автобусних маршрутах

152
11.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01316/08-37 Лист00-21-02
ТОВ "ЕНЕРГОСВІТ"
Про виготовлення медалі "Пам'ятний Чорнобиль"

153
11.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Інші кореспонденти
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01161/08-28 Лист27/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про надання адресної грошової допомоги 
ветеранам війни та старшого покоління, що 
хворіють на коронавірус

154
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01188/08-21 Лист11/13-398
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№ 101)"
Про надання кандидатури для включення до складу 
комісії

155
03.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01271/08-26 Лист710/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату за умовами договору

156
08.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01272/08-26 Лист712/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату заборгованості за послуги з 
централізованого водопостачання

157
08.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01274/08-28 Лист01-07/190
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Про кандидатуру до складу робочої групи з 
розробки проєкту програми зайнятості населення 
Запорізької області на 2021-2023 роки

158
04.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01295/08-20 Лист47
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА"
Про виділення коштів на здійснення заходів із 
запобігання надзвичайним ситуаціям

159
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01343/08-31 Лист100
КП "ЗАПОРІЖРИНОК"
Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках

160
10.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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01359/08-40 Лист01-09/85
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про передачу в постійне користування земельних 
ділянок

161
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01378/08-40 Лист249
МОНАСТИР СВЯТОГО САВВИ 
ОСВЯЩЕННОГО
Про надання згоди на відведення земельної ділянки

162
10.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

01354/08-40 Лист769/21/07
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про надання інформації щодо визначення виду 
землевпорядних робіт

163
10.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Суди

01200/08-49 Лист280/6988/20
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду на 03.03.2021 по справі 
Ботіївської сільської ради

164
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01336/08-49 Лист330/1224/20
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 04.03.2021 по справі 
Власенко Н.О.

165
08.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01337/08-49 Лист335/11295/19
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про копію рішення суду по справі Іхно І.С.

166
22.01.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01338/08-49 Лист323/2254/20
ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виклик до суду на 18.03.2021 по справі 
Яланського Л.М.

167
08.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури
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01154/08-20 Лист14/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ. В.Г. МАГАРА" ЗОР
Про виділення коштів по КЕКВ 3210 "Капітальні 
трансферти підприємствам"

168
08.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01380/08-43 Лист19/1
ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ. В.Г. МАГАРА
Про нагородження Режимної С.О. та інших

169
12.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01228/08-20 Лист609
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНИЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Про виділення коштів на реалізацію проектів " 
Обладнання будівель системою пожарної 
організації, системою оповіщення про пожежу ......"

170
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01246/08-21 Лист06/249
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про передачу будівель до місцевих органів 
самоврядування

171
08.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01268/08-21 Лист86
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про передачу нерухомого майна

172
10.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01269/08-20 Лист85
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про виділення коштів для обладнання системою 
пожежного захисту

173
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
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Кіровоградська ОДА

01146/08-19 Лист01-32/66/0.3
Про роз`яснення щодо розроблення проєктів 
програм економічного та соціального розвитку 
укрупнених районів 

174
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Херсонська ОДА

01215/08-37 Лист01-01-72-1375/0/
Про співпрацю в галузі розвитку внутрішнього 
туризму

175
09.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

01144/08-16 Лист09-07/9
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради 
08.02.2021 о 13-00

176
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01158/08-16 Лист22-02/2
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВЕРНЕНЬ 
ГРОМАДЯН
Про інформаційно-аналітичні довідки щодо стану 
роботи зі зверненнями громадян

177
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01348/08-16 Лист41-01/127
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
08.02.2021

178
08.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Президент України

01361/08-02 Указ24/2021
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня Соборності України

179
22.01.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

01184/08-16 Лист15/3-07/193
Про розміщення соціальної реклами

180
08.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01198/08-16 Лист15/3-07/192
Про проведення уроків з питань створення 
безпечного онлайн-простору для учнів

181
08.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова
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01325/08-16 Лист15/3-07/195
Про надання інформації щодо стану 
функціонування Служб у справах дітей

182
11.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01229/08-42 Лист01-40/0112
Про внесення змін до складу комісії з реорганізації 
Приморської районної державної  адміністрації 

183
09.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01330/08-42 Лист01-40/0113
Про погодження звільнення Клевізаль А.О.

184
09.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01278/08-43 Лист01-05-28/00-к
Про нагородження Гуторова В.С. (та інші)

185
03.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

01202/08-42 Лист13-29/0029
Про погодження звільнення Кінаш Н.В.

186
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01290/08-20 Лист01-33/051
Про виділення коштів на оплату за використану 
електроенергію

187
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

01180/08-42 Лист01-46/0046
Про погодження відпустки Пилипчуку А.О.

188
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

01282/08-19 Лист01-19/75
Про проблемні питання району

189
29.01.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради
27
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01168/08-20 Лист211
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для завершення робіт з 
відбудови будинку культури в с. Данило-Іванівка

190
03.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01169/08-20 Лист212
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для початку робіт з 
капітального ремонту дитячого садка "ТЕРЕМОК" 
в сел. Нове

191
03.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01170/08-20 Лист213
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для реконструкції 
каналізаційних мереж в с. Фруктове

192
03.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01171/08-40 Лист214
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про перегляд умови договорів оренди земельних 
ділянок на території сільської ради

193
03.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01172/08-27 Лист215
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про можливі неправомірні дії ГУ Держгеокадастру 
у Зап. обл  стосовно погодження проєкту 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 
Данило-Іванівка

194
03.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01227/08-20 Лист01-32/185
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виділення коштів на реконструкцію  будівлі КЗ 
Кушугумського навчально-виховного комплексу " 
Інтелект"

195
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01239/08-25 Лист0148/292
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про передачу об'єкту незавершеного будівництва

196
08.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01240/08-25 Лист0148/293
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про передачу об'єктів незавершеного будівництва 
"Нове будівництво Центру медичної допомоги ..."

197
08.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01287/08-20 Лист48
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування на будівництво лікарської 
амбулаторії з житлом для лікаря

198
10.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01313/08-22 Лист01-32/224
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про співпрацю з ТОВ "Профтаксі 1"

199
20.01.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01314/08-22 Лист01-32/225
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про співпрацю з ТОВ "Юністар-Авто"

200
20.01.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01341/08-33 Лист01-48/341
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про внесення змін до Спроможної мережі надання 
первинної медичної допомоги

201
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

01197/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів із обласного ФНПС  у 2021 
році на фінансування заходу "Розробка 
Регіонального плану управління відходами 
Запорізької області до 2030 року"

202
08.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Департамент з питань  цивільного захисту населення

01194/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів із обласного бюджету у 2021 
році за обласною цільовою Програмою (від 
01.03.2018 № 62 (зі змінами)

203
08.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01195/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів із обласного бюджету у 2021 
році за обласною Програмою нарощування 
регіонального матрезерву для запобігання і 
ліквідації НС на 2021-2025 роки

204
08.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

01288/08-42 Лист36/03-17
Про проведення навчання в дистанційному режимі 
11-12.02.2021

205
03.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

01196/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів з обласного бюджету у 2021 
році в рамках Програми розвитку міжнародного 
співробітництва на 2019-2021 роки

206
08.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ 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

01206/08-20 Доповідна запискаб/н
Про надання дозволу на використання залишку 
освітньої субвенції КЗ "Запорізька спеціалізована 
школа-інтернат спортивного профілю" ЗОР

207
09.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01208/08-34 Доповідна запискаб/н
Про перейменування КЗ "Запорізька спеціалізована 
школа-інтернат спортивного профілю" ЗОР та 
затвердження статуту

208
09.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області
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01263/08-20 Лист06.2-09-07/1262
Про стан використання субвенцій

209
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

01280/08-40 Лист2271/5/08-01-24-
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ...
Про надання переліку діючих договорів оренди 
земель водного фонду на водних об'єктів

210
05.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01308/08-20 Лист3179/5/08-01-12-
Про надання звітів на 01.02.2021

211
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ 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

01174/08-29 Лист5301-629/5302
Про надання інформації щодо стану застосування 
заходів реагування відносно освітніх закладів та 
закладів охорони здоров'я області

212
03.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01358/08-29 Лист5301-767/5303
Про порядок спільних дій на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, 
установах і закладах з цілодобовим перебуванням 
людей

213
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01155/08-46 Лист190/6/2-2021
Про надання інформації щодо договорів оренди 
водних об'єктів ПАТ "Запорізький рибокомбінат"

214
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01307/08-46 Лист1178/90-2021
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 1 ВАСИЛІВСЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо 
адміністративно-побутового корпусу, який входить 
до складу полігону твердих побутових відходів 
с.Велика Білозерка

215
11.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01357/08-46 Лист293/01/13-2021
Про перелік виявлених суб'єктів, що фактично 
надають соціальні послуги

216
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

01342/08-19 Лист11-19/696/05-21
Про проведення вебінару на тему "Стан виплати 
заробітної плати"

217
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01178/08-49 Ухвала908/168/21
Про ухвалу суду щодо відкриття провадження у 
справі за позовом ТОВ "ДЄВОРА"

218
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01267/08-49 Ухвала25/21/07
УХВАЛА суду по справі ВАТ "Мелітопольський 
завод "Автокольорлит"

219
03.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ДП "Запорізьке лісомисливське господарство"

01173/08-40 Лист79
Про надання земельних ділянок державної 
власності в постійне користування

220
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

01237/08-46 Лист15/1-159вих-21
Про надання інформації щодо земельних ділянок на 
території Балабинської селищної ради Запорізького 
р-ну

221
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01270/08-46 Лист15/2-112вих21
Про надання інформації щодо простроченої 
дебіторської заборгованості до державного та 
місцевого бюджетів

222
08.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Запорізький апеляційний суд

01176/08-49 Лист22-ц/807/1036/2
Про копію ухвали щодо відкриття апеляційного 
провадження у справі Кулієва В.Е.

223
04.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

01177/08-49 Ухвала280/8346/20
Про ухвалу суду у справі за позовом Лісун О.П.

224
26.01.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01335/08-49 Лист280/5406/19/508
Про копію ухвали суду по справі Гордієнко В.В.

225
08.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01247/08-46 Лист596/6/81/01-2021
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 3 ВАСИЛІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ
Про проведення клініко-експертних оцінок надання 
медичної допомоги Ільясовій В.А.

226
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

01182/08-46 Лист08-67/291
Про стан державної реєстрації 
нормативно-правових актів у Запорізькій області за 
2020 рік

227
29.01.2021від

№
від 08.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

01187/08-46 Лист34-726вих-21
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про забезпечення участі представника стягувача у 
проведенні виконавчих дій

228
03.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01356/08-46 Лист32-665вих-21
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо відшкодування 
шкоди в порядку регресу до винної у незаконному 
звільненні особи

229
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"
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Джерело  інформації 
(адресат)
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01340/08-22 ЛистН/НЗТ-21/67
Про погодження підвищення приміських тарифів у 
Запорізькій області

230
10.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

01283/08-46 Лист3114/41/32/03-20
Про надання інформації щодо утримання проїзних 
частин вулиць смт Кушугум

231
10.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01204/08-46 Лист59/6/1-105
Про надання інформації щодо будівництва 
амбулаторій

232
05.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

01261/08-46 Лист436АК/55/107/0
Про надання інформації щодо висновків з оцінки 
впливу на довкілля

233
08.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

01244/08-40 Лист040807-13/440-2
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ТОВ "Соціальні ініціативи Запоріжжя"

234
08.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01159/08-08 Постанова43
Про забезпечення діяльності територіальних 
виборчих комісій поза виборчим процесом 
місцевих виборів

235
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

01175/08-49 Ухвала910/1956/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

236
02.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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01216/08-29 Лист16-1733/161-2
Про надання інформаційно-аналітичних матеріалів 
та пропозицій до проєкту протокольного рішення 
Державної комісії

237
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

01262/08-20 Лист686/5/99-99-04-0
Про вжиття заходів щодо незаконної реалізації 
алкогольних напоїв 

238
09.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

01148/08-28 Лист0000-030201-5/9
Про надання форм звітності щодо забезпечення 
осіб з інвалідністю автомобілями

239
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01220/08-28 Лист0000-030101-5/1
Про виконання розпорядження КМУ від 26.09.2018 
№ 688-р

240
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01223/08-35 Лист0000-0201-5/107
Про зняття з контролю листів Мінсоцполітики

241
08.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01296/08-28 Лист0000-030102-5/1
Про надання інформації щодо наповнення Реєстру 
надавачів та отримувачів соціальних послуг

242
10.02.2021від

№
від 11.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

01150/08-35 Лист0000-02-5/972
Про забезпечення прав дитини з інвалідністю 
Патрамай Б.О.

243
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

01251/08-48 Лист402/32-04/2-21
Про надання інформації щодо закладів охорони 
здоров'я комунальної форми власності

244
02.02.2021від

№
від 10.02.2021
№ паперовий паперова

Фонд державного майна України
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№
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01152/08-21 Лист10-24-2421
Про визначення уповноваженим органом 
управління нерухомим майном, що знаходиться за 
адресою: м. Бердянськ, вул. Піонерська, 59

245
05.02.2021від

№
від 08.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01224/08-21 Лист10-47-2513
Про надання інформації щодо урожайності 
державних підприємств

246
09.02.2021від

№
від 09.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01382/08-21 Лист10-16-2890
Про виконання п.6 та пп. 3 п. 3 постанови КМУ від 
03.06.2020 № 483 "Деякі питання оренди 
державного та комунального майна"

247
12.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01383/08-21 Лист10-50-2835
Про налагодження співпраці щодо реалізації 
інвестиційної політики у сфері приватизації 
державного майна

248
11.02.2021від

№
від 12.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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