
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 22.02.21 по 26.02.21

Ф21-КА

№
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номер та дата ОДА
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Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

01764/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів у 2021 році на 
проведення Міжнародного кінофестивалю 
"Бригантина"

1
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01784/08-29 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент капітального 
будівництва)
Про погодження Департаментом капітального 
будівництва облдержадміністрації розрахунків 
щодо необхідних розмірів фінансування для 
виконання заходів протипожежної безпеки

2
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01861/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення необхідного фінансування на 
розробку проєктно-кошторисної документації для 
обласних багатопрофільних лікарень, які 
потребують реконструкції

3
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01862/08-33 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про внесення відповідних змін на 2021 рік до 
заходів Програми розвитку охорони здоров'я у 
Запорізькій області на 2018-2022 роки

4
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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01863/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про розподіл видатків загального фонду бюджету 
на 2021 рік в рамках заходів Програми розвитку 
охорони здоров'я у Запорізькій області на 
2018-2022 роки

5
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01894/08-22 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент промисловості)
Про забезпечення безпеки судноплавства під час 
будівництва автотранспортної магістралі через 
р.Дніпро в м.Запоріжжя

6
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Юридичне управління

01711/08-35 Доповідна запискаб/н
Про визначення уповноваженої особи з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків органу виконавчої влади

7
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01871/08-01 Закон України1175-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей про державний кордон України

8
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01872/08-01 Закон України1214-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
компенсацію громадянам втрати частини доходів у 
зв’язку з порушенням строків їх виплати"

9
04.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01873/08-01 Закон України1216-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про вищу 
освіту" щодо процедури обрання керівника закладу 
вищої освіти

10
05.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

01874/08-01 Закон України1171-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про статус 
народного депутата України" щодо електронної 
форми документообігу

11
02.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

2
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01875/08-01 Закон України1162-ІХ
Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про 
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"

12
29.01.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01876/08-01 Закон України1176-ІХ
Про внесення зміни до статті 18-7 Закону України 
"Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо 
підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими 
хворобами, яким не встановлено інвалідність

13
02.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01877/08-01 Закон України1229-ІХ
Про Звернення Верховної Ради України до 
Організації Об'єднаних Націй, Європейського 
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 
Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської 
Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу 
у зв'язку із черговою річницею початку збройної 
агресії Російської Федерації проти України щодо 
засудження тимчасової окупації Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополь і окремих 
районів Донецької та Луганської областей, 
порушень прав і свобод людини на тимчасово 
окупованих територіях та щодо звільнення 
політичних в'язнів - громадян України

14
16.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01878/08-01 Постанова1240-ІХ
Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з 
сьомою річницею початку Євромайдану та подій 
Революції Гідності

15
17.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01879/08-01 Постанова1250-ІХ
Про призначення на посаду судді Конституційного 
Суду України

16
18.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01880/08-01 Закон України1165-ІХ
Про План законопроектної роботи Верховної Ради 
України на 2021 рік

17
02.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

3
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01881/08-01 Закон України1115-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо ставки податку на додану вартість з операцій 
з постачання окремих видів сільськогосподарської 
продукції

18
17.12.2020від

№
від 26.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

01640/08-09 Депутатське звернення04-14/12-2021/5
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про надання інформації щодо кількості  дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
є власниками житла

19
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01899/08-09 Депутатське звернення04-18/17-2021/6
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про розгляд звернення гр. Савицького О.М. зі 
скаргою на неналежне ставлення до хворих в КП 
"Приморській ЦРЛ"

20
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

01636/08-09 Депутатське звернення230д9/15-2021/5
НДУ БІЛОЗІР Л.М.
Про проблеми у процесі трансформації ЦНАП при 
РДА до ЦНАП при ОМС

21
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01703/08-09 Депутатське звернення96д9/15-2021/57
НДУ А. КУНАЄВ
Про окремі питання охорони культурної спадщини

22
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01705/08-09 Депутатське звернення218д9/15-2021/5
НДУ О. СТЕФАНИШИНА
Про виконання плану вакцинації від COVID-19

23
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01746/08-09 Депутатське звернення354/3
НДУ М. НІКІТІНА
Про звернення Любимівської сільської ради 
Запорізького району щодо будівництва 
водопроводу в с. Петрівське

24
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

4
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

01691/08-48 Лист40/57/23-585
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3057
Про розміщення соціальної реклами

25
18.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

01617/08-32 Лист39/21
БО "ФОНД РІНАТА АХМЕТОВА"
Про надання інформації щодо реалізації проєкту 
"Твоя професія" 

26
17.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

01825/08-32 Лист10
ГО "ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ КЛУБ"
Про участь у Форумі "Smart Building" 
24-25.03.2021

27
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

01693/08-41 Листб/н
СПІВПРАЦЯ З НІМЕЧЧИНОЮ ЗАРАДИ 
РОЗВИТКУ GIZ УКРАЇНА
Про запрошення на онлайн-зустріч "EU4Skills для 
регіонів: огляд та наступні кроки" 01.03.2021

28
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01785/08-41 Листб/н
HUACHUANG TIANYUAN INDUSTRIAL 
DEVELOPING CO., LTD
Про участь у програмі підготовки 
енергозберігаючих технологій по проекту 
модернізації централізованого водопостачання

29
22.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

01653/08-40 Листб/н
ГР. ЛИТВИНЕНКО О.В.
Про надання в оренду земельної ділянки

30
22.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

5
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01619/08-25 Листб/н
КОМПАНІЯ "SPRUNG"
Про участь у програмі проєктування та будівництва 
басейну ШВСМ в Василівці

31
17.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01643/08-40 Листб/н
КРАВЧЕНКО В.Л.
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

32
22.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01645/08-40 Лист01/01/12/01/03/1
ПАТ "УКРНАФТА"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

33
18.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01646/08-40 Листб/н
І.М.ЧЕРНИШЕВ (СТАРОСТА С.ОРЛІВКА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ)
Про вирішення питання щодо затвердження 
проєктів землеустрою відведення земельних 
ділянок для створення пасовища

34
22.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01689/08-51 Листб/н
ТОВ "НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ"
Про запрошення на онлайн-конференцію 
"Технології Розумного Міста 2021" 25.02.2021 о 
14-00

35
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01742/08-51 Листб/н
Про впровадження інформаційної системи МІТІС 
"Дніпро-МТ"

36
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01779/08-37 Лист371/8-02/21-У
УПОВНОВАЖЕНИЙ ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ 
МОВИ
Про надання інформації для підготовки річного 
публічного звіту Уповноваженого із захисту 
державної мови

37
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01811/08-51 Листб/н
ТОВ "УАЛІНУКС"
Про пропозицію щодо використання програмного 
забезпечення

38
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01824/08-41 Лист01-21-08
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про проведення спільного обговорення пріоритетів 
Смарт Спеціалізації 03.03.2021

39
23.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01832/08-42 Лист03-10-1-77
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про підвищення кваліфікації у 2021 році

40
22.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01834/08-31 Лист45
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ В 
УКРАЇНІ"
Про поширення Consultant digest #4

41
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

01840/08-33 Листб/н
ТОВ "ДНІПРОЗВ'ЯЗОКБУД"
Про медичну інформаційну систему МІТІС 
"ДНІПРО-МТ"

42
25.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01841/08-51 Лист2021-00/1-104
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ 
"ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО І ВЛАДА"
Про проведення Форуму 24-26.03.2021

43
25.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01888/08-26 Лист8
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС-ЗТ"
Про видачу ліцензії на транспортування теплової 
енергії

44
23.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01895/08-40 Листб/н
ФОП КОЧКОВА А.П.
Про внесення змін до Договору оренди землі № 
1/58 від 16.01.2009

45
25.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ 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

Приазовський національний природний парк

01660/08-20 Лист130/13-07
Про фінансування природоохоронних заходів

46
22.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Суди

01647/08-49 Лист808/7863/14(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про постанову суду у справі Ярмощука М.А.

47
26.01.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01842/08-49 Лист326/1062/16-а(З
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду по справі Старуна С.М.

48
22.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01613/08-03 Постанова123
Про внесення зміни до пункту 411 постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. N 
1236

49
27.01.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01614/08-03 Постанова113
Про внесення змін до Порядку підготовки та 
оприлюднення Національної доповіді про якість 
питної води та стан питного водопостачання в 
Україні

50
17.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01615/08-03 Розпорядження123-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 
523

51
17.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01627/08-17 Лист5441/0/2-21
(О. Ярема) Про дотримання положень 
законодавства щодо надання громадській раді при 
проведенні консультацій з громадськістю проектів 
нормативно-правових актів та матеріалів до них

52
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01628/08-06 Доручення7004/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про проблемні питання, що виникають у процесі 
трансформації ЦНАП при РДА до ЦНАП при ОМС

53
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01629/08-06 Доручення7093/0/1-21
(О. Стефанішина) Про відзначення Дня Європи у 
2021 році

54
17.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01630/08-06 Доручення5586/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про передачу інформації щодо 
реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання 
(перебування) фізичних осіб до відомчої 
інформаційної системи Державної міграційної 
служби з подальшою передачею цієї інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру

55
18.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01631/08-06 Доручення6947/1/1-21
(О. Резніков) Про створення системи надання 
послуги раннього втручання для забезпечення 
розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя

56
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01632/08-06 Доручення6631/1/1-21
(О. Уруський) НДУ ФЕДІЄНКО О.П.
Про надання інформації щодо створених 
інформаційно-телекомунікаційних систем

57
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01633/08-06 Доручення5764/1/1-21
(О. Уруський) НДУ ВАСИЛЕНКО Л.В. (ТА ІНШІ)
Про аварію на Запорізькій ТЕС, через яку низка 
населених пунктів залишились без 
електропостачання

58
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01634/08-03 Постанова121
Про внесення змін до Положення про порядок 
видачі посвідчень водія та допуску громадян до 
керування транспортними засобами

59
17.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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01696/08-06 Доручення7778/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу № 5 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 18.02.2021

60
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01702/08-17 Лист5606/0/2-21
(В. Поліщук) НДУ ВАСИЛЕНКО Л.В. (ТА ІНШІ)
Про аварію на Запорізькій ТЕС, через яку низка 
населених пунктів залишились без 
електропостачання

61
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01704/08-06 Доручення7570/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Про надання інформації щодо виконання ст.9 
Закону України "Про Національну програму 
інформатизації"

62
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01725/08-17 Лист5566/0/2-21
(В. Федорчук) Про надання дозволу на копіювання 
постанови КМУ від 05.02.21 № 87

63
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01748/08-06 Доручення7427/1/1-21
(М. Федоров) Про доступність закладів охорони 
здоров'я для осіб з інвалідністю 

64
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01750/08-06 Доручення6276/1/1-21
(М. Федоров) Про визначення єдиного суб’єкта 
управління довгостроковими фінансовими 
вкладеннями держави

65
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01752/08-06 Доручення8255/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про проведення зустрічі з 
Прем'єр-міністром України 25.02.2021 з питань 
утворення та реорганізації райдержадміністрацій та 
інше

66
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01756/08-06 Доручення7772/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо місця 
знаходження і площ лісів та лісовкритих земель

67
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01759/08-17 Лист5694/0/2-21
(В. Федорчук) ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про оплату праці медичних та інших працівників 
закладів охорони здоров'я

68
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01761/08-17 Лист5671/0/2-21
(В. Поліщук) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про надання інформації щодо заходів для захисту 
позиції України та зняття загроз державі санкціями 
ЄС

69
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01762/08-06 Доручення3336/86/1-21
(М. Федоров) Про результати регіональних поїздок 
Президента України

70
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01780/08-06 Доручення7771/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про внесення на розгляд РНБОУ 
питання щодо запобігання та протидії лісовим 
пожежам

71
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01781/08-17 Лист5714/0/2-21
(В. Федорчук) Про відзначення пам’ятних дат і 
ювілеїв у 2021 році 

72
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01815/08-03 Постанова1287
Про затвердження Державної програми підвищення 
рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період 
до 2023 року

73
21.12.2020від

№
від 25.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

01816/08-06 Доручення7964/1/1-21
(О. Резніков) Про проведення засідання 
Української частини Міжурядової 
українсько-білоруської змішаної комісії з питань 
торговельно-економічного співробітництва 
01.03.2021 о 12-30

74
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01818/08-17 Лист5966/0/2-21
(В. Федорчук) МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про позбавлення працівників закладів охорони 
здоров'я одержувати виплати, встановлені раніше

75
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01826/08-03 Розпорядження136-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 150-річчя з дня народження Лесі 
Українки

76
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01827/08-06 Доручення8281/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЦИМБАЛЮК М.М.
Про готовність медичних закладів України до 
збереження вакцини від гострої респіраторної 
хвороби СOVID-19 та надання медичних послуг з 
вакцинації

77
25.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01828/08-04 Протокол8503/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу № 6 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 23.02.2021

78
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01847/08-17 Лист6122/0/2-21
(В. Федорчук) ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ КНП "МІСЬКА ДИТЯЧА 
ЛІКАРНЯ № 1
Про доплати медичним працівникам

79
25.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Охорона здоров'я 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

01852/08-06 Доручення8315/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про забезпечення фінансування у 2021 році 
заходів, пов’язаних із запобіганням надзвичайній 
ситуації на самопливному каналізаційному 
колекторі та напірному трубопроводі у місті 
Бердянську

80
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01853/08-17 Лист6193/0/2-21
(В. Федорчук) Про відзначення Почесною 
грамотою КМУ Кухарєва О.О.

81
25.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01884/08-17 Лист19-15/109
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

82
24.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01885/08-17 Лист19-15/110
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

83
24.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01886/08-17 Лист19-15/111
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

84
24.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01898/08-03 Постанова145
Питання Державної соціальної програми 
запобігання та протидії домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі на період до 2025 року

85
24.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01900/08-06 Доручення7961/1/1-21
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м.Києва 25-26.02.2021

86
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01906/08-17 Лист6291/0/2-21
КНП "МІСЬКА ЛІКАРНЯ ЕКСТРЕНОЇ ТА 
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Про встановлення механізму врегулювання 
стимулюючих виплат медичним та іншим 
працівникам

87
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

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

01783/08-31 Лист17/30
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ 
ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ "УКРТЮТЮН"
Про припинення незаконної торгівлі тютюновими 
виробами

88
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство закордонних справ

01757/08-41 Лист415/17-800-1107
Про офіційний сайту України Ukraine.ua та 
міжнародну іміджеву кампанію 

89
22.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

01719/08-39 Лист25/7-13/3698-21
Про отримання документів дозвільного характеру 
на експорт за кордон рогів тварин виду сайга

90
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01754/08-39 Лист25/4-10/3872-21
Про надання кандидатур для участі у вебінарах

91
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01763/08-39 Лист25/7-13/3765-21
Про відзначення Всесвітнього дня дикої природи 
03.03.2021

92
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

01817/08-22 Лист104/39/63-21
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні на період до 2024 року"

93
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

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

01697/08-37 Лист1846/6.2
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про День супротиву окупації Автономної 
республіки Крим та міста Севастополя"

94
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01793/08-37 Лист1975/9.4
Про якість підготовки інформації для оцінки 
ефективності роботи голів обласних та Київської 
міської державних адміністрацій

95
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

01635/08-34 Лист1555/7.1
Про реалізацію державної політики у сфері 
фізичної культури і спорту, сферах молодіжної 
політики, національно-патріотичного виховання 

96
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01758/08-34 Лист1695/3.2
Про виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 січня 2020 р. № 35

97
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

01654/08-48 Лист343/1089
КОМАНДУВАННЯ СИЛ ПІДТРИМКИ ЗСУ
Про надання показників потреб в коштах для 
завершення будівництва опорних пунктів

98
11.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01701/08-32 Лист1/11-1201
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження Плану заходів щодо 
популяризації природничих наук та математики"

99
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

01831/08-32 Лист1/9-97
Про фінансування закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

100
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

01908/08-20 Лист1/9-105
Про надання інформації щодо обсягів залишків 
субвенції на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

101
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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Міністерство охорони здоров'я

01639/08-33 Лист26-04/5317/2-21
Про звітування щодо реалізації Державної стратегії 
розвитку системи протитуберкульозної медичної 
допомоги населенню на 2020—2023 роки

102
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01709/08-43 Лист11.2-16/4849/2-2
Про присвоєння почесного звання Рябоконь О.В.

103
16.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01723/08-51 Лист20-09/5583/2-21
Про готовність погодження НПА через Підсистему 
погодження проєктів нормативно-правових актів 
СЕВ ОВВ

104
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01749/08-33 Лист10.5-10/5614/2-2
Про надання інформації щодо кількості 
спеціальних засобів введення лікарського засобу 
"Соматропін"

105
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01753/08-33 Лист25-04/5717/2-21
Про перегляд потреби на ангіографи для опорних 
лікарень

106
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01820/08-33 Лист26-04/5973/2-21
Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення у результаті можливих 
паводків та мінімізації їх наслідків

107
25.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01845/08-33 Розпорядження11
КЕРІВНИК РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ 
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 
СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
Про затвердження переліку надавачів медичних 
послуг, визначених для забезпечення вакцинації від 
гострої респіраторної хвороби  COVID-19, 
спричиненої коронавірусом  SARS-Cov-2

108
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01854/08-33 Лист28/6124/2-21
Про затвердження переліку надавачів медичних 
послуг

109
25.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
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Міністерство розвитку громад та територій

01622/08-41 Лист7/36.3/2453-21
Про стан виконання Плану заходів за результатами 
Шостого засідання Міжурядової 
Українсько-Іранської спільної комісії з 
економічного та торговельного співробітництва

110
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01623/08-41 Лист7/36.3/2452-21
Про стан виконання Рекомендацій парламентських 
слухань на тему: "Транскордонне співробітництво 
як чинник євроінтеграційних процесів України"

111
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01624/08-28 Лист4707-02/10640-0
Про погодження проекту наказу Мінекономіки 
"Про умови оплати праці працівників регіональних 
контактних центрів Автономної Республіки Крим, 
області, мм. Києва і Севастополя" 

112
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01695/08-42 Лист7/34.1/2536-21
Про надання інформації щодо реорганізації РДА

113
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01724/08-24 Лист7/9/2030-21
Про питання реалізації програми пільгового 
молодіжного кредитування у 2021 році

114
12.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

01751/08-19 Лист7/36.2/2555-21
Про надання підсумкових звітів щодо 
впровадження проєктів регіонального розвитку

115
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01807/08-19 Лист7/36.2/2554-21
Про надання матеріалів щодо проведених заходів 
для завершення проєктів регіонального розвитку

116
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

17



№
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01813/08-41 Лист7/36.3/2656-21
Про підготовку до 7-го засідання 
українсько-угорської Міжурядової Змішаної 
Комісії з питань транскордонного та 
прикордонного співробітництва

117
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01821/08-26 Лист8/11/866-21
Про реалізацію постанови КМУ від 09.10.2020 № 
1109 "Деякі питання об’єктів критичної 
інфраструктури"

118
23.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

01755/08-41 Лист4602-04/11811-0
Про вихід на китайський ринок українських 
експортерів

119
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01699/08-28 Лист3264/0/2-21/49
Про надання інформації щодо відповідальних осіб з 
питань протидії торгівлі людьми

120
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01726/08-28 Лист3284/0/2-21/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

121
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01829/08-28 Лист3460/0/2-21/19
Про припинення роботи електронного сервісу 
"єМалятко"

122
25.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01856/08-28 Лист3578/0/2-21/29
Про направлення копії наказу щодо гуманітарної 
допомоги

123
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

18
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01720/08-28 Лист1780/02/09.4-21
Про надання інформації щодо регіональних 
цільових програм забезпечення житлом ветеранів 
війни

124
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

01857/08-20 Лист05210-16-6/6248
Про забезпечення дотримання норм законодавства

125
25.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

01638/08-51 Лист1/04-1-1763
Про погодження проєкту постанови КМУ "Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 
місцевості"

126
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01657/08-51 Лист1/06-4-1803
Про надання уточненої інформації щодо покриття 
сіл волоконно-оптичними мережами

127
22.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство юстиції

01707/08-46 Лист1521/11.3.2/7-21
Про розміщення соціальної реклами щодо 
безоплатної правової допомоги

128
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01717/08-46 Лист1522/11.3.2/26-2
Про розміщення банера з єдиним телефонним 
номером системи надання безоплатної правової 
допомоги

129
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

01835/08-28 Лист01-01-37/830
Про перегляд структури робочих органів Фонду 
соціального страхування України

130
19.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

19
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Запорізький міськвиконком

01795/08-22 Лист03/03-29/00583
Про передачу автодороги М-18 до державної 
власності

131
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

01712/08-39 Лист02-48/127-1
Про запрошення І.Пірогової на Азовський форум 
регіонального розвитку 25.02.2021 (м.Мелітополь)

132
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01897/08-21 Лист02-69/137-1
Про надання адміністративних послуг

133
23.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

01830/08-21 Лист30
Про передачу медичного обладнання

134
23.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

01651/08-20 Лист03-01-22/641
Про співфінансування на будівництво амбулаторії 
монопрактики в с.Широке

135
16.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01766/08-20 Лист03-01-22/676
Про забезпечення співфінансування будівництва 
об'єктів

136
18.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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01767/08-20 Лист03-01-22/704
Про виділення коштів з обласного екологічного 
фонду ОНПС

137
22.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська міська рада

01652/08-32 Лист02-12/160
Про запрошення на відкриття ясел-садка "Сонечко" 
10.03.2021 в м.Гуляйполе

138
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Пологівська міська рада

01890/08-09 Депутатське звернення656/02.1-20
Про неприпустимість незаконних оборудок із 
землею, яка має бути передана у власність 
Пологівської міської територіальної громади

139
24.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Приморська міська рада

01838/08-26 Лист02-25/0525
Про вирішення проблемних питань водопостачання 
Приморської ОТГ

140
23.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

01741/08-25 Лист02-01-17/0475
Про внесення до переліку Програми щодо 
реконструкції навчального закладу

141
17.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01796/08-09 Депутатське звернення3
ДОР БІЛИЙ О.Г.
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
реконструкцію каналізаційного колектора в 
м.Василівка та придбання техніки

142
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01797/08-09 Депутатське звернення4
ДОР БІЛИЙ О.Г.
Про виділення коштів для фінансової підтримки 
закладів охорони здоров'я

143
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

21
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01798/08-09 Депутатське звернення26
ДОР БІЛИЙ О.Г.
Про виділення коштів для придбання 
ультразвукових систем для КНП 
"Кам'янко-Дніпровська ЦРЛ"

144
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01799/08-09 Депутатське звернення20
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про фінансування з обласного екофонду 
інфраструктурних проєктів на території 
Кам'янсько-Дніпровської міської ради

145
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01800/08-09 Депутатське звернення21
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про виділення коштів для надання фінансової 
підтримки закладам охорони здоров'я

146
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01801/08-09 Депутатське звернення22
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про виділення коштів на будівництво об'єктів на 
території Благовіщенської сільської ради 
Кам'янсько-Дніпровського району

147
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01802/08-09 Депутатське звернення23
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про фінансування заходів протипожежної безпеки

148
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01803/08-09 Депутатське звернення24
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про виділення коштів для придбання 
ультразвукової системи та приліжкових моніторів

149
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01804/08-09 Депутатське звернення25
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про виділення коштів для придбання апарату ШВЛ

150
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

22
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01805/08-09 Депутатське звернення27
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про надання висновку для вирішення нагальних 
проблем, що мають суттєвий вплив на довкілля

151
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01806/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР Д. МАЙСТРО (ТА ІНШІ)
Про надання інформації щодо коштів на реалізацію 
заходів Програми сприяння виконанню 
депутатських повноважень

152
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01849/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ГЕОРГІЄВ Є.І.
Про виділення коштів для перезарядки 
гамма-терапевтичних апаратів для КНП 
"Бердянське територіальне медичне об'єднання"

153
25.01.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

01621/08-54 Лист0681/01-27
Про надання кандидатури до складу робочої групи 
в рамках програми "Велика культурна столиця 
2022"

154
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01661/08-54 Лист0711/01-11
Про виділення коштів для завершення будівельних 
робіт по об'єкту"Водопостачання с.Петрівське 
Любимівської с/р Вільнянського р-ну"

155
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01662/08-54 Лист0647/01-11
КНП " ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ" ЗОР
Про виділення коштів для погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати 
працівникам Центру

156
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

23
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01663/08-54 Лист0599/01-11
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на будівництво 
магістрального питного водопроводу від с.Люцерна 
до с.Георгіївське Вільнянського р-ну та від 
с.Георгіївське до с.Гнаровське 

157
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01664/08-54 Лист0598/01-11
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для придбання шкільних 
автобусів

158
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01665/08-54 Лист0591/01-11
КП "ЗАПОРІЖЖЯ" ЗОР
Про виділення коштів на встановлення пожежної 
сигналізації

159
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01666/08-54 Лист0588/01-11
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для капітального ремонту 
покрівлі та стелі КДНЗ "Дитячий садок "Ромашка"

160
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01667/08-54 Лист0512/01-11
ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для реконструкції 
водопостачання с.Кінські Роздори Пологівського 
р-ну

161
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01668/08-54 Лист0510/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про виділення коштів для функціонування КЗ

162
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

24
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01669/08-54 Лист0509/01-11
КНП "ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗОР
Про виділення коштів на придбання медикаментів

163
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01670/08-54 Лист0504/01-11
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про виділення коштів на будівництво споруд для 
збирання, очищення та використання вод 
с.Новогорівка Токмацького р-ну

164
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01671/08-54 Лист0468/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ЗОШ-ІНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ" 
ЗОР
Про виділення коштів на реконструкцію 
футбольного майданчика

165
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01672/08-54 Лист0446/01-11
ДОР БУГАЙЧУК О.В.
Про виділення коштів для будівництва дитячих 
спортивних майданчиків

166
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01673/08-54 Лист0408/01-11
КЗ "СПЕЦШКОЛА - ЗОНЗ №1 М.ПРИМОРСЬКА 
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ 
ПРЕДМЕТІВ ТА КУРСІВ"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівлі КЗ

167
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01674/08-54 Лист0403/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію зовнішніх 
мереж електропостачання

168
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

25



№
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

01675/08-54 Лист0383/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ  
САНАТОРНОГО ТИПУ" ЗОР
Про виділення коштів для функціонування закладу 

169
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01676/08-54 Лист0369/01-11
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про виділення коштів на будівництво 
блочно-модульної котельні для університету та 
усунення недоліків щодо дотримання 
законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки

170
18.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01677/08-54 Лист0319/01-11
Про виділення коштів щодо реалізації 
інфраструктурних проєктів м.Енергодар

171
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01678/08-54 Лист0317/01-11
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ" ЗОР
Про виділення коштів для фінансової підтримки 
підприємства

172
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01679/08-54 Лист0302/01-11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт автодоріг

173
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01680/08-54 Лист0286/01-27
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ 
СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про вирішення питання щодо включення 
теруправління до Програми профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки

174
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

26
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01681/08-54 Лист0260/01-11
ДОР ДУДКА В.І.
Про виділення коштів щодо реалізації 
інфраструктурних проєктів Михайлівської 
селищної громади

175
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01682/08-54 Лист0259/01-11
ДОР ДУДКА В.І.
Про виділення коштів на придбання 
ескалатора-навантажувача для Михайлівської 
селищної громади

176
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01683/08-54 Лист0254/01-11
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів щодо реалізації 
інфраструктурних проєктів Великобілозерського 
р-ну

177
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01684/08-54 Лист0253/01-11
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів щодо реалізації 
інфраструктурних проєктів 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

178
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01685/08-54 Лист0237/01-11
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на будівництво вуличних 
водопровідних мереж с.Воздвижівка

179
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01686/08-54 Лист0209/01-11
ДОР МАКЕДОНСЬКА С.І. 
Про виділення коштів на будівництво футбольного 
майданчика в м.Приморськ

180
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01687/08-54 Лист0100/01-11
КП "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА" ЗОР
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
з виплати заробітної плати та оплати комунальних 
услуг

181
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01688/08-54 Лист01-27/0065
Про виділення коштів в рамках Програми сприяння 
виконання депутатських повноважень за 2020  рік

182
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01730/08-54 Лист01-26/0107
Про надання інформації щодо вільних залишків 
місцевих бюджетів

183
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01788/08-54 Лист0255/01-11
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію покрівлі та 
утеплення фасаду Біленьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

184
22.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01809/08-54 Лист0626/01-11
ПП "НИКС-П"
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
за виконані роботи

185
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01810/08-54 Лист0181/01-11
КУ "АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКОЇ 
ГРОМАДИ" 
Про виділення коштів на соціально-економічний 
розвиток окремих територій

186
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ паперовий паперова

01864/08-54 Лист0602/01-13
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про внесення змін до рішення облради від 
12.12.2019 № 23

187
24.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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01865/08-54 Лист0842/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ  
САНАТОРНОГО ТИПУ" ЗОР
Про проблемні питання та шляхи вирішення на 
2021 рік

188
25.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01866/08-54 Лист0783/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реконструкцію самопливного колектора у м. 
Бердянську

189
25.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

01690/08-22 Лист690-Сл-1840-022
Про припинення газопостачання в будинку № 10 по 
вул. Козака Бабури в м.Запоріжжі

190
18.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

01738/08-43 Лист001-14/603
Про нагородження Балакший Т.М. (та інші)

191
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

01736/08-43 Лист16/153
Про нагородження Васюкевич О.А.

192
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

01737/08-43 Лист2009979
Про нагородження Пшик Т.А. та Креденсір В.В.

193
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01907/08-40 Лист11/2084472
Про надання документів щодо отримання дозволу 
на складання проекту землеустрою

194
25.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт
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01656/08-20 Лист03/44-142
Про надання матеріальної допомоги

195
22.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

01789/08-48 Лист3/29/9/2-562
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про фінансування потреб військової частини

196
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01790/08-43 Лист42/9/2-171
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Комірного О.Д. (та інші)

197
22.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01910/08-48 Лист3/29/9/2-597
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про внесення змін до обласної програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази

198
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

01850/08-33 Лист03.02-23/779
Про необхідність посилення протиепідемічних 
заходів

199
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01868/08-39 Лист21.1/797
Про якість атмосферного повітря населених 
пунктів Запорізької області та м.Запоріжжя за 2020 
рік

200
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01642/08-40 Лист120
ПАТ "ІНСТИТУТ ТИТАНУ"
Про надання згоди на виготовлення землевпорядної 
документації

201
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01708/08-40 Лист171
НАУКОВЕ ПРОМИСЛОВО-КОМЕРЦІЙНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "ТАТА"
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

202
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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01732/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про заперечення на апеляційну скаргу ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

203
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01774/08-40 Лист6
ТОВ "БАЗИС-ЛТД"
Про надання в оренду земельної ділянки

204
19.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01775/08-40 Лист51/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про укладення договору оренди земельної ділянки 
по шосе Мелітопольському, 144 в м. Бердянськ

205
15.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01776/08-40 Лист52/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про укладення договору оренди земельної ділянки 
по вул. Ярослава Мудрого, 2 в м. Бердянськ

206
15.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01777/08-40 Лист53/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про укладення договору оренди земельної ділянки 
по вул. Макарова, 77а в м. Бердянськ

207
16.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01620/08-43 Лист36
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОН
Про нагородження Доновської Л.М. (інші)

208
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01641/08-20 Лист4/21
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ФОТОХУДОЖНИКІВ 
УКРАЇНИ 
Про виділення коштів для підтримки творчої 
діяльності клубу

209
27.01.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

31



№
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

01658/08-26 Лист190/3300
АТ "ДТЕК "ДНІПРОЕНЕРГО"
Про виконання інвестиційних програм у сферах 
теплопостачання, централізованого водопостачання 
та водовідведення на 2021 рік

210
16.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01659/08-26 Лист191/3300
АТ "ДТЕК "ДНІПРОЕНЕРГО"
Про виконання інвестиційних програм у сферах 
теплопостачання, централізованого водопостачання 
та водовідведення на 2020 рік

211
16.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01905/08-40 Лист26
ФГ "ГОДЛЕВСЬКИЙ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ"
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки водного фонду

212
24.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01892/08-42 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ПРАВОЗАХИСНА 
АНТИКОРУПЦІЙНА НАРОДНА РАДА
Про сприяння щодо призначення на посаду 
керівника Запорізької міської прокуратури № 1 
Пономарьова С.М.

213
25.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

01887/08-26 Лист44
ЖЕКП "СТЕПОК"
Про зміни та доповнення до документів, що 
подавалися для отримання ліцензії

214
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Установи культури

01769/08-20 Лист02-63/45
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ 
МУЗЕЙ" ЗОР
Про виділення додаткового фінансування для 
усунення порушень згідно приписів ДСНС

215
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

01655/08-43 Лист112
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ 
КОЛЕДЖ" ЗОР
Про нагородження Бурмистрової Л.М. (та інші)

216
18.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01858/08-43 Лист418/01-03
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Сидоренко С.О. (та інші)

217
24.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

01706/08-40 Лист01/5-372
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ДМИТРА МОТОРНОГО
Про надання земельної ділянки у постійне 
користування

218
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01768/08-22 Лист01-03/287
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про відключення від електропостачання

219
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Запорізька ОДА

01791/08-11 Лист1
АКТ про результати перевірки наявності та 
фізичного стану документів, справ, видань, 
електронних носіїв інформації з грифом "Для 
службового користування" та організації роботи з 
ними

220
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

01611/08-16 Лист09-07/11
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради 
22.02.2021 о 13-00

221
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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01612/08-16 Лист41-01/189
(К. Тимошенко) Про проведення засідання Ради 
розвитку громад та територій 25.02.2021 о 14-00 (м. 
Київ)

222
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01882/08-16 Лист41-01/222
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
22.02.2021

223
22.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01883/08-16 Лист02-01/465
(А. Єрмак) Про зняття з контролю виконання Указу 
Президента України від 16.11.2015 № 641 "Про 
оголошення 2016 року Роком англійської мови в 
Україні"

224
23.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Президент України

01870/08-02 Указ71/2021
Про звільнення в запас військовослужбовців 
строкової військової служби, строки проведення 
чергових призовів та чергові призови громадян 
України на строкову військову службу у 2021 році

225
24.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

01771/08-42 Лист01-41/0124
Про зміни в комісіях з реорганізації

226
19.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01772/08-20 Лист01-19/0130
Про надання додаткових асигнувань

227
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01814/08-42 Лист01-01-25/0049
Про погодження звільнення Зоріної Л.В.

228
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01839/08-42 Лист01-18/0136
Про погодження звільнення Зоріної Л.В.

229
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01692/08-43 Лист01-05-28/013-к
Про нагородження Арабаджи О.С. (та інші)

230
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01727/08-42 Лист01-05-28/016
Про погодження звільнення Подзолкової В.М.

231
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01728/08-42 Лист01-05-28/017
Про погодження звільнення Кальченко Т.О.

232
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01729/08-42 Лист01-05-28/018
Про погодження звільнення Альохіної Н.А.

233
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

01794/08-42 Лист02-04/060
Про надання публічного звіту голови Пологівської 
РДА за 2020 рік

234
19.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01909/08-20 Лист01-62/077
Про виділення коштів на ремонт дороги О080618 
Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка

235
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

01714/08-26 Лист02-01-16/241
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання щодо укладання договору 
про надання послуг з водопостачання між КП 
"Облводоканал" ЗОР та ЖЕКП "Степок"

236
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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01778/08-26 Лист156
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію водогону в с. Олексіївка 
Більмацького р-ну

237
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01837/08-20 Лист196
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування на будівництво амбулаторій 
монопрактики

238
22.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01896/08-40 Лист538
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання копії договору оренди землі

239
19.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01904/08-26 Лист02-24/185
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про забезпечення водопостачанням населення

240
25.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент соціального захисту населення

01616/08-20 Доповідна запискаб/н
Про збільшення обсягу асигнувань на 2021 рік на 
реалізацію Програми з оздоровлення дітей

241
22.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

01694/08-20 Доповідна запискаб/н
Про наближення фонду оплати праці на І півріччя 
2021 року Службі у справі дітей 
облдержадміністрації

242
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01833/08-20 Доповідна запискаб/н
Про результати перевірки рішень щодо 
затвердження районних бюджетів та бюджетів 
територіальних громад на 2021 рік

243
25.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

01739/08-42 Лист63/03-17
Про проведення навчання з антикорупційної 
тематики 02-03.03.2021

244
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я

01713/08-23 Лист403/11-07
Про розкрадання зрошувальної системи 
Якимівської ОТГ Новоданилівського 
старостинського округу

245
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

01867/08-20 Лист5497/5/08-01-01-
Про проведення спільних навчальних вебінарів

246
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ 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

01710/08-43 Лист5301-965/5305
Про нагородження Пастарнак Я.Г. (інші)

247
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01715/08-29 Лист5301-941/5302
Про основні зауваження, які виникли при 
перевірках стану пожежної та техногенної безпеки 
на об'єктах ЗОР 

248
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01716/08-29 Лист5301-956/5302
Про перевірку стану усунення порушень вимог 
пожежної та техногенної безпеки у закладах, які 
перебувають у сфері управління підрозділів 
Запорізької ОДА

249
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

37



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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01893/08-29 Лист5301-1047/5302
Про перевірку суб'єктів господарювання, у 
володінні яких перебувають готелі, пансіонати, 
хостели, будинки для людей похилого віку та осіб з 
інвалідністю

250
25.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01808/08-43 Лист910/01/3-21
Про нагородження Поставцевої К.Є. (та інші)

251
24.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01836/08-46 Лист232/01/08-2021
Про забезпечення проведення профілактичних та 
протиепідемічних заходів

252
22.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01901/08-46 Лист258/01/08-2021
Про запрошення на проведення урочистих заходів в 
рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер 
громади" 01.03.2021 о 12-00

253
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

01848/08-43 Лист0800-0802-6/140
Про нагородження Гончар Г.В. (та інші)

254
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління статистики

01743/08-19 Лист11-19/761/05-21
Про участь у вебінарі "Стан виплати заробітної 
плати" 24.02.2021 о 10-00

255
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01903/08-49 Рішення280/388/19
РІШЕННЯ суду по справі ВП "Запорізька АЕС" ДП 
"НАЕК "Енергоатом"

256
10.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

01731/08-49 Лист15/2-1954-21
Про відповідь на відзив у справі ТОВ 
"Преображенське"

257
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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01733/08-49 Лист15/2-2054-20
Про відповідь на відзив у справі Романенка Н.А.

258
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01734/08-49 Лист15/3-2024-20
Про відзив на апеляційну скаргу у справі ПП 
"Адам"

259
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01765/08-46 Лист15/3-75вих-21
Про надання інформації щодо ботанічного 
заказника місцевого значення "Балка Зразкова"

260
19.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01812/08-49 Лист15/1-2018-17
Про заяву щодо уточнення позовних вимог по 
справі Воронова Є.О.

261
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01843/08-49 Лист15/2-1954-21
Про заяву щодо зміни предмета позову по справі 
ТОВ "Преображенське"

262
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01889/08-43 Лист07-172вих-21
Про нагородження Федорової І.В. (та інші)

263
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

01744/08-22 Лист12.3/86
Про участь у заході в сфері промислових та 
хайтексекторів TECHNOLOGY @ INNOVATION 
DAY у 2021 (12.03.2021)

264
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

01650/08-49 Лист328/19/20/22-ц/8
Про виклик до суду у справі 
328/19/20/22-ц/807/54/21

265
17.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01902/08-49 Лист22-ц/807/1210/2
Про копію апеляційної скарги по справі Фрикіної 
Н.В.

266
19.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

39
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01773/08-20 Лист06-51/7314/21
Про внесення змін до обласної програми 
організаційного забезпечення судів

267
22.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01891/08-46 Лист551/75-2021-СВ
ВІДДІЛЕННЯ № 3 ПОЛОГІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо працівників 
Департаменту ЖКГ ЗОДА

268
24.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

01869/08-42 Лист58/02-21
Про надання інформації щодо підготовки і 
підвищення кваліфікації

269
25.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

01644/08-43 Лист401
Про нагородження Лебідь В.В. (інші)

270
22.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01648/08-48 Лист387/2
Про копію акта перевірки стану організації та 
ведення військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних в ПАТ "Запорізький завод 
надпотужних трансформаторів"

271
17.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01859/08-48 Лист38/ск
Про пропозиції до складу обласної призовної 
комісії

272
25.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Прокуратура

01698/08-46 Лист36/1-1304ВИХ-2
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин

273
16.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01747/08-46 Лист32-860вих.-21
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо відведення земельної 
ділянки в оренду ТОВ "Ренджи Запоріжжя"

274
23.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01770/08-46 Лист34-1225вих-21
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про забезпечення державної реєстрації припинення 
прав відповідача ПАТ "Компанія Райз" на земельну 
ділянку

275
22.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління державної служби якості освіти у Запорізькій 
області

01745/08-32 Лист07-23/169
Про введення в дію рішення колегії управління 
Державної служби якості освіти у Зап.обл. від 
20.01.2021

276
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01618/08-46 Лист59/33-729нт
Про підключення до платформи MISP-UA

277
18.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01735/08-46 Лист59/26/45нт
Про неправомірні дії під час проведення процедури 
відведення земельної ділянки на території 
Енергодарської територіальної громади

278
19.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01786/08-46 Лист59/3/2-213нт
Про надання інформації стосовно Сіденко І.І. (та 
інші)

279
15.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01787/08-46 Лист59/3/2-229нт
Про надання інформації стосовно Пожидаєвої М.В.

280
18.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

01649/08-49 Листб/н
Про відповідь на відзив у справі ТОВ 
"Преображенське"

281
22.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

01822/08-38 Лист1175/11-11/0
Про нову рубрику на вебпорталі Укрдержахіву

282
25.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна служба статистики України

01846/08-35 Лист05.2-14/121-21
Про збір даних за індикаторами гендерної рівності

283
25.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

01792/08-37 Лист290/02-0608/21
Про проведення онлайн-тренінгів з питань 
національних меншин та корінних народів України

284
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

01721/08-29 Лист03-2572/162-2
Про захисні споруди цивільного захисту

285
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01722/08-29 Лист16-2542/161-3
Про формування державного замовлення на 
навчання у сфері цивільного захисту  на 2022 рік

286
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01740/08-29 Лист2272/162-1
Про продовження терміну подання копій планів 
евакуації

287
17.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01844/08-29 Лист01-2755/292
Про повторне погодження проєкту наказу МВС 
України "Про затвердження Порядку розміщення 
пунктів спостережень за забрудненням 
атмосферного повітря в зонах та агломераціях"

288
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

01782/08-42 Лист01-08-89
Про надання інформації щодо потреби у навчанні

289
18.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

42
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01625/08-22 Лист268/17.1.1/5-21
Про засідання НКРЕКП у формі відкритого 
слухання 24.02.2021

290
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01626/08-22 Лист267/17.1.1/5-21
Про засідання НКРЕКП у формі відкритого 
слухання 24.02.2021

291
19.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

01718/08-33 Лист3421/5-16-21
Про доступність закладів охорони здоров'я для осіб 
з інвалідністю

292
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01851/08-33 Лист3804/5-16-21
Про надання інформації щодо закладів охорони 
здоров'я, які будуть надавати медичні послуги по 
туберкульозу 

293
25.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

01637/08-36 Лист0000-0201-5/150
Про забезпечення прав дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

294
18.02.2021від

№
від 22.02.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01700/08-28 Лист0000-030201-5/1
Про надання інформації щодо соціальної допомоги

295
22.02.2021від

№
від 23.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01819/08-28 Лист0000-030202-5/1
Про запровадження превентивної верифікації 

296
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

01860/08-42 Лист15/07.01/22-21
Про зміни до Методичних рекомендацій щодо 
окремих питань визначення спеціальних вимог до 
осіб, які претендують на зайняття посад державної 
служби категорій «Б» і «В», та підготовки умов 
проведення конкурсу

297
26.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

43



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01760/08-37 Лист437/2.1-07-21
Про перейменування топонімів в честь 
Праведників народів світу

298
23.02.2021від

№
від 24.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01823/08-37 Лист443/2.2-08-21
Про надання інформації щодо відкриття виставки 
"Українська революція 1917-1921: регіональний 
вимір"

299
24.02.2021від

№
від 25.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Фонд державного майна України

01855/08-21 Лист10-17-4141
Про внесення відомостей до Реєстру 
корпоративних прав держави (засобами АС 
"Юридичні особи")

300
25.02.2021від

№
від 26.02.2021
№ 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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