
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 15.02.21 по 19.02.21

Ф21-КА
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

01465/08-09 Депутатське звернення04-14/05-2021/4
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про виконання Рішення за результатами слухань на 
тему: "Державна підтримка творчих спілок в 
Україні: проблеми та шляхи їх вирішення"

1
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01589/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/5
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення слухань на тему: "Про стан 
виконання Стратегії подолання бідності" 
31.03.2021

2
19.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

01405/08-09 Депутатське звернення92
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про дозвіл на приймання відвідувачів на 
наступному матчу Ліги Чемпіонів 2021 року 
24.02.2021

3
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01475/08-09 Депутатське звернення353/3
НДУ М. НІКІТІНА
Про надання інформації щодо запланованих 
строків завершення реконструкції по об'єктам КНП 
"ЦПМСД "Сімейний лікар" в сел. Сонячному та 
Відрадному

4
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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01535/08-15 Лист102д9/12-2021/4
НДУ ДМИТРІЄВА О.О.
Про проведення наради з питань розвитку 
трансплатнології 26.02.2021

5
17.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01605/08-09 Депутатське звернення138-1/2
НДУ Ю. ЯЦИК
Про звернення КЗ "Дніпрорудненська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Талант" щодо 
фінансування проекту "Спроможна школа для 
кращих результатів"

6
16.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

01468/08-15 Лист1075.2/21/28.3
Про виконання рекомендацій спецдоповіді 
Уповноваженого "Вплив пандемії COVID-19 на 
ромську громаду в Україні"

7
15.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

01473/08-41 Лист39
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ 
ГЕННАДІЯ УДОВЕНКА
Про проведення семінару з актуальних тенденцій 
глобального розвитку 23-24.02.2021

8
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Військові частини

01412/08-48 Лист724/311/71/251
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2022
Про розміщення соціальної реклами

9
11.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

01441/08-19 Лист11-21
ГО "ПІВДЕННА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ"
Про проведення міжнародного інвестиційного 
форуму "Південна стратегія розвитку" 
10-11.06.2021 (Херсонська обл.)

10
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

2
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01546/08-39 Лист9/2
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ БІЗНЕСУ"
Про лист-запрошення на участь у Всеукраїнській 
акції по висадженню дерев 20.03.2021

11
18.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01610/08-35 Лист16
ГО "СОНЯЧНІ ДІТИ ХЕРСОНЩИНИ"
Про проведення конкурсу "Кращі інклюзивні 
практики України - 2021"

12
18.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Заявник

01591/08-40 Листб/н
ГР. ВОЛТОРНІСТ О.М.
Про надання в оренду земельної ділянки для 
риборозведення

13
19.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01413/08-34 Лист21/07/-3
ТОВ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЯКИМ 
ДО"
Про організацію навчально-тренувального процесу 
в умовах пандемії COVID-19

14
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01429/08-22 Лист16/02-21
ТОВ "БРІОРСОН МОТОРС"
Про послуги з переобладнання вантажних 
автомобілів

15
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01450/08-46 Листб/н
ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ ВИКОНАВЧОГО 
ОКРУГУ МІСТА КИЄВА МАЛКОВА М.В.
Про постанову щодо зупинення стягнення коштів з 
Кушнірової Л.В.

16
11.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01453/08-40 Листб/н
ШВАРИК А.М.
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

17
11.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

3
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01476/08-29 Лист01/1-40/23
ДУ "НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
ОХОРОНИ ПРАЦІ"
Про надання пропозицій до нової редакції проєкту 
акта

18
15.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01477/08-39 Лист39
ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО 
ВИРОБНИЦТВА
Про презентацію програми "EU4Environment" 
25.02.2021

19
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01502/08-37 Лист1-к
ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
Про заходи на честь полковника Євгена 
Коновальця

20
09.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01517/08-28 Лист4429
МБФ "УКРАЇНСЬКА ФУНДАЦІЯ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"
Про участь у підсумковому Форумі спеціалістів, які 
працюють з учасниками бойових дій АТО/ООС та 
членами їх родин 01.03.2021

21
16.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01541/08-39 Лист001/АР
ТОВ "ЕКО НОВА"
Про співробітництво

22
12.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01555/08-40 Лист40-02/21
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН"
Про внесення змін до Договорів оренди землі

23
17.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01566/08-19 Лист1602
НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА
Про соціальну згуртованість 

24
16.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

4
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01600/08-49 Лист18.17-39/409
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
ПІВДЕННО-СХІДНОГО УПРАВЛІННЯ 
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
Про вимогу з примусового виконання у справі ТОВ 
"БАРТ-БУДСЕРВІС"

25
15.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01601/08-49 Листб/н
Про відзив на апеляційну скаргу у справі 
Сідельникової О.Л.

26
19.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01602/08-49 Лист2484/4
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
ПІВДЕННО-СХІДНОГО УПРАВЛІННЯ 
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
Про відкриття виконавчого впровадження у справі 
Крамаренко Л.А.

27
16.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Посольства

01528/08-41 Лист18-1/18
ПОСОЛЬСТВО ЕСТОНІЇ В КИЄВІ
Про організацію зустрічі 23.02.2021

28
17.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

01435/08-49 Лист910/1956/18
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Рибгосп 
Кам'янський"

29
09.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01456/08-49 Листб/н
АДВОКАТ СИВОВА Я.В.
Про відзив у цивільній справі Романенко Н.А.

30
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01558/08-49 Лист760/1517/20/882
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
Про надання інформації щодо Ілюхіної В.В.

31
16.12.2020від

№
від 18.02.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

5
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01394/08-06 Доручення6195/1/1-21
(О. Резніков) Про виконання протоколу № 4 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 10.02.2021

32
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01439/08-17 Лист4650/0/2-21
(О. Ярема) Про надання інформації за показниками 
відповідно до Порядку реалізації 
експериментального проекту щодо проведення 
моніторингу та оцінки ефективності діяльності 
голів обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

33
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01440/08-06 Доручення6322/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
юридичних осіб публічного права

34
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01492/08-06 Доручення2466/6/1-21
(О. Резніков) Про підготовку до проведення 
спільної Міжурядової українсько-білоруської 
комісії

35
17.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01494/08-03 Постанова97
Про внесення зміни до пункту 151 постанови 
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 
641

36
08.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01495/08-03 Постанова99
Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних 
послуг

37
27.01.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01497/08-17 Лист4811/0/2-21
(В. Федорчук) Про стан виплати заробітної плати за 
січень 2021 року

38
16.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01510/08-03 Постанова100
Про внесення змін до Положення про підготовку і 
проведення призову громадян України на строкову 
військову службу та прийняття призовників на 
військову службу за контрактом

39
20.01.2021від

№
від 17.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01515/08-17 Лист1133/0/11-21
(О. Ярема) Про надання інформації щодо стану 
вивільнення державних службовців 
райдержадміністрацій

40
29.01.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01518/08-06 Доручення6049/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про забезпечення виконання функцій 
і повноважень у сферах соціального захисту 
населення та захисту прав дітей органами 
місцевого самоврядування

41
17.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01519/08-17 Лист5001/0/2-21
(В. Федорчук) Про виконання рекомендацій 
спецдоповіді Уповноваженого ВРУ з прав людини 
"Вплив пандемії COVID-19 на ромську громаду в 
Україні"

42
17.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01530/08-17 Лист5063/0/2-21
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про ліквідацію госпітального відділення КНП 
"Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР

43
17.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01532/08-17 Лист5035/0/2-21
(О. Уруський) Про нагородження працівників АТ 
"Мотор Січ"

44
17.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01552/08-06 Доручення6709/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про виконання Рішення за результатами слухань на 
тему: "Державна підтримка творчих спілок в 
Україні: проблеми та шляхи їх вирішення"

45
18.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01568/08-03 Розпорядження112-р
Про затвердження плану заходів із вшанування 
подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 
пам’яті Героїв  Небесної Сотні на 2021—2025 роки

46
17.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01569/08-03 Постанова102
Про внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

47
03.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01575/08-17 Лист5284/0/2-21
(О. Ярема) Про зняття з контролю документів

48
18.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01590/08-06 Доручення6419/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ КАЧУРА О.А.
Про вжиття заходів для забезпечення усунення 
заборгованості із виплати заробітної плати

49
19.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01604/08-06 Доручення6101/1/1-21
(О. Уруський) Про заборону об'єднання 
мобілізаційних підрозділів

50
19.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

01474/08-22 Лист119/24-610
Про інформування населення Мелітопольського 
району щодо особливостей переходу до 
постачальника "останньої надії"

51
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

01444/08-22 Лист22/13-692-21
Про зміну адреси для листування

52
11.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

01531/08-28 Лист22/9.1-795-21
Про надання інформації щодо підтримки 
внутрішньо переміщених осіб згідно з 
регіональними програмами

53
17.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

01550/08-41 Лист202/17-616-1017
Про проведення регіональних зустрічей із 
дипломатичним корпусом

54
18.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

01398/08-38 Лист1510/12.3
Про розміщення соціальної реклами до Дня 
кримського спротиву російській окупації (26 
лютого)

55
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01399/08-38 Лист1509/12.3
Про розміщення соціальної реклами до Дня Героїв 
Небесної Сотні (20 лютого)

56
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01571/08-38 Лист1708/12.3
Про розміщення соціальної реклами до дня 
народження Лесі Українки

57
18.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01588/08-38 Лист1685/12.3
Про поширення інформаційних матеріалів до Дня 
Героїв Небесної Сотні (20 лютого)

58
18.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

01467/08-34 Лист1408/15
Про надання пропозицій до проєкту Державної 
цільової соціальної програми 
національно-патріотичного виховання
на період до 2025 року

59
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01486/08-20 Лист1/9-74
Про використання коштів освітньої субвенції за 
2020 рік

60
16.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01487/08-32 Лист1/9-76
Про проведення онлайн-наради з питань 
використання коштів освітньої субвенції 18.02.2021 
о 12-00

61
16.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01496/08-33 Лист26-04/4909/2-21
Про результати онлайн-засідання Національної 
ради з питань протидії туберкульозу та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу від 28.01.2021

62
16.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

01395/08-26 Лист7/10.1/2059-21
Про звітування щодо різниці в тарифах

63
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01397/08-26 Лист7/10.1/2062-21
Про інформування теплопостачальних організацій 
щодо реалізації Меморандуму про 
взаємопорозуміння

64
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01425/08-25 Лист7/29.1/1998-21
Про автоматизацію баз даних енергетичних та 
експлуатаційних характеристик будівель та 
підтримку актуальності відомостей

65
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01426/08-41 Лист7/36.3/2077-21
Про звіт за результатами участі української 
делегації у Четвертому засіданні Комісії зі 
співробітництва між Урядом України та Урядом 
КНР від 23.12.2020

66
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01574/08-29 Лист7/9/2317-21
Про забезпечення своєчасного очищення дахів 
будівель від снігу та криги

67
19.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

01396/08-40 Лист2832-06/9104-06
Про Правила утримання та збереження 
полезахисних лісових смуг

68
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01442/08-20 Лист2832-06/9533-06
Про проведення засідання робочої групи з питань 
оподаткування в аграрному секторі 01.03.2021

69
15.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01448/08-19 Лист3902-05/9756-06
Про надання інформації за IV квартал за 
показниками 37 відповідно до Постанови від 
24.01.20 р. № 35 Про реалізацію 
експериментального проекту щодо проведення 
щокварталу моніторингу та оцінки ефективності 
діяльності голів обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних 
адміністрацій"

70
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01466/08-21 Лист4602-04/9685-06
Про проведення опитування щодо інноваційної 
діяльності в Україні

71
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01490/08-42 Лист2202-14/8889-06
Про погодження звільнення Бородіна О.А.

72
17.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01570/08-23 Лист2911-06/10459-0
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів з реалізації Концепції розвитку сільських 
територій

73
18.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01402/08-28 Лист2732/0/2-21/57
Про проведення перевірки дотримання надавачами 
соціальних послуг державних стандартів 
(01-31.03.2021)

74
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01436/08-35 Лист2800/0/2-21/49
Про скасування контролю виконання листів 
Мінсоцполітики

75
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01509/08-28 Лист2973/0/2-21/58
Про ведення обліку інформації з деяких питань 
соціального захисту осіб з інвалідністю

76
17.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01534/08-28 Лист3037/0/2-21/41
Про надання інформації щодо потреби у 
фінансуванні спеціалізованих служб підтримки 
осіб, які постраждали від домашнього насильства

77
17.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

01400/08-28 Лист1387/02/09.4-21
Про соціальний захист військовослужбовців та 
членів їх сімей

78
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01401/08-28 Лист1386/02/09.3-21
Про формування переліку документів для 
отримання пільг і виплат

79
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

01573/08-20 Лист07010-05-6/5283
Про надання інформації щодо оплати праці 
педагогічних працівників

80
18.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

01533/08-51 Лист1/06-2-1654
Про заповнення картки оцінки відкритих даних

81
17.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01587/08-21 Лист1/06-3-1752
Про надання інформації про щодо функціонування 
центрів надання адміністративних послуг

82
19.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12
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МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01410/08-20 Лист01-0400/25-1
Про виділення коштів на технічне переоснащення 
системи пожежної сигналізації в КНП "Бердянське 
територіальне медичне об'єднання"

83
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01504/08-22 Лист03-0519/36
Про створення умов для збільшення 
вантажопотоків через ДП "Бердянський морський 
торговельний порт"

84
09.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01547/08-39 Лист03/03-33/00527
Про запрошення Пірогової І.М. для участі в 
онлайн-конференції 25.02.2021

85
18.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

01437/08-20 Лист10/21-180
Про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

86
10.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01505/08-22 Лист08/21-186
Про ремонт доріг

87
12.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Оріхівська міська рада

01470/08-43 Лист03-05/0165
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник освіти України" Заїченко Н.Д.

88
08.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01545/08-22 Лист03-05/0218
Про виділення коштів на проведення ремонту 
дорожнього покриття вулиць та провулків м.Оріхів

89
16.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

13
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01460/08-09 Депутатське звернення2/2021/9с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про надання інформації щодо реконструкції 
приймальної камери очисних споруд 
м.Дніпрорудне

90
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01479/08-09 Депутатське звернення1-02
ДОР О. КАЛІМАН
Про фінансування будівництва очисних споруд 
с.Новогорівка Токмацького району

91
11.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01606/08-09 Депутатське звернення12
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про фінансування заходів щодо приведення 
закладів освіти та культури до норм техногенної та 
пожежної безпеки

92
16.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01607/08-09 Депутатське звернення17
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про фінансування проекту "Спроможна школа для 
кращих результатів"

93
16.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01608/08-09 Депутатське звернення18
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про виділення коштів та включення об'єктів 
Василівської міської ради до програми "Питна вода 
Запорізької області"

94
19.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01609/08-09 Депутатське звернення19
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про виділення коштів на придбання цифрового 
рентгенодіагностичного комплексу для КНП 
"Центральна лікарня" Великобілозерської сільської 
ради

95
19.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

01421/08-54 Лист01-26/0148
Про забезпечення виконання висновків постійних 
комісій обласної ради

96
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

14
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01451/08-54 Лист0208/01-27
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про схвалення Програми підтримки розвитку 
інформаційного простору Запорізької області на 
2021-2025 роки

97
12.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01452/08-54 Лист0333/01-11
ДОР ДУДКА В.І.
Про виділення коштів для придбання медичного 
обладнання КНП "Михайлівська багатопрофільна 
лікарня"

98
12.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01524/08-54 Лист01-26/0163
Про внесення змін до Програми розвитку охорони 
здоров`я у Запорізькій області на 2018-2022 роки 
щодо виділення коштів

99
17.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01538/08-54 Лист0291/01-27
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про сприяння викладанню предметів 
духовно-морального спрямування в навчальних 
закладах області

100
15.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

01539/08-54 Лист01-26/0152
Про розгляд рекомендацій за результатами наради 
за участю керівництва ЗОР від 29.01.2021 р.

101
15.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01540/08-54 Лист0475/01-11
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ, 
ОХОРОНИ НАДР ТА РАЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про виконання протокольного рішення

102
15.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15
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01563/08-54 Лист0266/01-05
ВІЛЬНА ПРОФСПІЛКА МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ
Про надання підопічним КУ "Михайлівський 
психоневрологічний інтернат" соціальних послуг

103
17.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01564/08-54 Лист0301/01-11
КП "УНІВЕРС"
Про погашення заборгованості ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" перед КП "Універс"

104
17.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01471/08-09 Депутатське звернення1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
16.02.2021

105
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01562/08-09 Депутатське звернення9
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА 
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії 
щодо капітального ремонту автомобільної дороги 
О081134(М-18) Роздол-Кохане

106
16.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

01586/08-22 Лист690-Сл-1809-022
Про розвиток адміністративної території та 
погодження зміни категорії газопроводів

107
17.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

01434/08-20 Лист001-008/451
Про вирішення питання погашення податкового 
боргу ПАТ"Запоріжжяобленерго"

108
11.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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"Запоріжтрансформатор"

01404/08-22 Лист1/105-48
Про організацію зустрічі

109
10.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01422/08-40 Лист1/38-39
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки

110
25.01.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Мотор Січ"

01406/08-34 Лист41
Про дозвіл на приймання відвідувачів на 
наступному матчу Ліги Чемпіонів 2021 року 
24.02.2021

111
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

01423/08-28 Лист22/36
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
Про вирішення питання щодо затримки виплати 
заробітної плати за січень 2021 року працівникам 
підприємства

112
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Військові частини

01537/08-43 Лист35/294
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Медведь О.Д. та Захарової О.М.

113
16.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01581/08-48 Лист199
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0317
Про вирішення питання щодо критичного стану 
будівлі в/ч А0817

114
18.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01415/08-40 Лист02/02
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-2007"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок

115
11.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

17
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01438/08-22 Лист2
ТОВ "ПРОФТАКСІ"
Про підписання додаткових угод на обслуговування 
автобусних маршрутів

116
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01498/08-38 Лист16
ТОВ "МЕДІА-ЦЕНТР "ГАЗЕТА "ТАВРІЯ"
Про укладення Договору про висвітлення 
діяльності Запорізької облдержадміністрації

117
16.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01500/08-40 Лист1/02
ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ВІНД ГРУП"
Про внесення змін у Договір оренди земельної 
ділянки

118
16.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01511/08-49 Лист165-ю
ТОВ "ПРЕОБРАЖЕНСЬКЕ"
Про відзив на позовну заяву щодо скасування 
рішення та стягнення грошових коштів до бюджету

119
15.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01543/08-40 Лист01/01/12/01/03/1
ПАТ "УКРНАФТА" ВРНП ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання в оренду земельної ділянки

120
15.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01594/08-23 Лист87
ПРАТ "ПЛЕМЗАВОД "СТЕПНОЙ"
Про відновлення насосних станцій

121
18.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01424/08-33 Лист024-21
ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
Про звинувачення директора Запорізької обласної 
інфекційної лікарні

122
08.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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01478/08-46 Лист005/05-09/251
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про запрошення до участі у публічній презентації 
діяльності 23.02.2021

123
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01507/08-44 Лист22/36
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
БЕРДЯНСЬКОГО МОРСЬКОГО 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ
Про затримку виплати заробітної плати

124
15.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01553/08-30 Лист10/02/21
"РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про результати засідання Ради голів 
територіальних громад від 05.02.2021

125
18.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01554/08-30 Лист09/02/21
"РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про результати засідання Ради голів 
територіальних громад від 05.02.2021

126
18.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01557/08-20 Лист02-16/09
КУ "АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКОЇ 
ГРОМАДИ"
Про фінансування з обласного екофонду на 
придбання екскаватору

127
18.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01579/08-42 Лист47
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про преміювання Савенкової О.О. за лютий 2021 р.

128
19.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01580/08-43 Лист621
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про нагородження Сіткіної Є.І.

129
17.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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01593/08-37 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПАЛАЮЧА ЦЕРКВА 
МАТРІАРХАЛЬНОГО ПАТРІАРХАТУ 
(ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ)"
Про реєстрацію Статуту релігійної організації

130
19.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

01462/08-20 Лист02/0287
Про виділення коштів на придбання машин для 
збору рідких побутових відходів за рахунок фонду 
охорони навколишнього природного середовища 

131
12.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01480/08-26 Лист12/0305
Про погашення боргу КП "Бердянськводоканал"

132
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

01508/08-40 Лист110
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

133
15.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01408/08-43 Листб/н
ГО "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ ЧОРНОБИЛЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про нагородження Карпачова А.О.

134
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01409/08-44 Лист27/2021
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про медичне обслуговування ветеранів війни

135
10.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01556/08-27 Лист4-17/02/21
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ВГО 
"УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ"
Про включення членів спілки до експертної 
робочої групи зі створення безбар'єрного простору

136
17.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Суди
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01512/08-49 Лист330/2018/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 25.03.2021

137
15.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01603/08-49 Лист335/11295/19/22
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про цивільну справу за позовом Іхно І.С.

138
15.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

01458/08-37 Лист20
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ" ЗОР
Про зміну назви КЗ

139
11.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01527/08-21 Лист33
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА" ЗОР
Про передачу будівлі Палацу культури ім. С.М. 
Кірова на баланс Запорізької обласної ради

140
17.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01407/08-33 Лист11/303
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про надання дозволу на експлуатацію обладнання

141
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01459/08-40 Лист01-20/117
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

142
15.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01529/08-29 Лист084
КНП "КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Про проведення протипожежного об'єктового 
тренування персоналу

143
17.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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01561/08-20 Лист34
КНП "ОБЛАСНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
САНАТОРНОГО ТИПУ"
Про проблемні питання та шляхи вирішення на 
2021 рік

144
18.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

01392/08-16 Лист09-07-10
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради 
15.02.2021 о 13-00

145
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01488/08-16 Лист41-01/137
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
15.02.2021

146
15.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01489/08-16 Лист41-01/131
(К. Тимошенко) Про участь у Всеукраїнському 
форумі "Україна 30. Інфраструктура: виклики і 
відповіді" 22.02.2021

147
15.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01525/08-16 Лист41-01/138
(К. Тимошенко) Про заходи щодо відзначення Дня 
Героїв Небесної Сотні (20 лютого)

148
16.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01559/08-16 Лист41-01/139
(К. Тимошенко) Про зняття з контролю листа від 
01.09.2015 № 03-01/1860 щодо проведення 
інформаційно-роз'яснювальної роботи з 
впровадження реформи децентралізації влади

149
16.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01464/08-42 Лист01-40/0131
Про погодження звільнення Яркової Л.В.

150
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01430/08-20 Лист0228/01-24
Про співфінансування на будівництво амбулаторій

151
11.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01521/08-22 Лист02-39/0030
Про погодження паспортів приміських автобусних 
маршрутів

152
15.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01565/08-22 Лист02-39/0030
Про погодження паспортів приміських автобусних 
маршрутів

153
15.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

01501/08-42 Лист0042/01-02
Про хід реорганізації райдержадміністрації

154
01.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01523/08-42 Лист12-29/0036
Про погодження звільнення Оспіщевої О.О.

155
17.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

01595/08-09 Депутатське звернення1
ДЕПУТАТ БЕКЕРСЬКА Л.С.
Про функціонування бібліотеки в м.Дніпрорудне

156
16.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Пологівська райрада

01432/08-20 Лист01-26/084
Про виділення коштів на проекти з реконструкції 
об'єктів на території Оріхівської міської ради

157
08.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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01420/08-20 Лист01-48/353
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування першочергових заходів на 
території сільської ради

158
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01431/08-22 Лист01-20/0261
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
РАЙОНУ
Про проведення поточного середнього ремонту на 
ділянках доріг

159
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01449/08-40 Лист158
МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про зняття обтяження на земельну ділянку

160
15.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01472/08-20 Лист02-24/0410
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування природоохоронних заходів

161
15.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01503/08-26 Лист242
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про перенесення засобів обліку води

162
10.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01514/08-26 Лист01-48/397
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу прав замовника за проектом 
реконструкції водогону

163
17.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01549/08-40 Лист02-06-10/126
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
водного фонду з гр. Кугаєнко І.М.

164
18.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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01578/08-20 Лист142
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на будівництво споруд для 
збирання, очищення та використання вод 
поверхневого стоку

165
19.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

01522/08-40 Доповідна запискаб/н
Про проблемні питання щодо передачі земельних 
ділянок державної власності 
сільськогосподарського призначення у комунальну 
власність територіальних громад

166
17.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Департамент капітального будівництва

01454/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів на реконструкцію 
плавального басейну КЗ "Запорізька обласна школа 
вищої спортивної майстерності" ЗОР

167
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

01428/08-20 Доповідна запискаб/н
Про фінансування у 2021 році Урочистих заходів 
до Дня Незалежності України та Дня Державного 
Прапору України

168
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01526/08-51 Лист02.2-09/0339
Про проведення онлайн засідання Консультативної 
ради з питань охорони культурної спадщини 
18.02.2021 о 15-00

169
17.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент освіти і науки

01516/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Кондрашової С.Г.

170
17.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури
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№
з/п
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(адресат)
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01461/08-20 Доповідна запискаб/н
Про повернення коштів обласного бюджету на 
здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг

171
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

01447/08-42 Лист57/03-19
Про участь у проведенні навчання Кас'яненка Д.В. 
22-23.02.2021

172
15.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

01416/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл бюджетних коштів в межах 
головного розпорядника

173
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01417/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення додаткових коштів для підвищення 
статусу тренерської праці

174
15.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01542/08-20 Лист06.1-09.1-07/152
Про зміни до розпису державного бюджету на 2021 
рік

175
18.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

01433/08-40 Лист1438/5/08-01-24-
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ...
Про надання інформації щодо укладання договорів 
оренди земельної ділянки під водою, прибрежної 
захисної смуги  користувачами

176
01.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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01520/08-20 Лист4073/5/08-01-01-
Про надання роз'яснювально-презентаційних 
матеріалів щодо отримання довідок про доходи

177
16.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ 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

01393/08-29 Лист5301-781/5302
Про перевірку суб'єктів господарювання, у 
власності (володінні) користуванні яких 
перебувають готелі, пансіонати, хостели, будинки 
для людей похилого віку та осіб з інвалідністю

178
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01418/08-43 Лист5301-746/5310
Про нагородження Тимошенка С.С., Мішина Ю.В.

179
10.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01499/08-29 Лист5301-842/5302
Про перевірки суб'єктів господарювання, 
підвідомчих Запорізькій облраді, у власності 
(володінні) користуванні яких перебувають готелі, 
пансіонати, хостели, будинки для людей похилого 
віку та осіб з інвалідністю

180
16.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01585/08-29 Доповідна записка5301-920/5302
Про перевірку суб'єктів господарювання, у 
володінні яких перебувають готелі, пансіонати, 
хостели, будинки для людей похилого віку та осіб з 
інвалідністю

181
19.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

01567/08-40 Лист13-8-0.81-211/1/
Про надання інформації щодо погодження плану 
роботи на 2021 рік

182
18.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01544/08-46 Лист307/01/13-2021
Про виконання плану заходів із протидії 
злочинності та профілактики правопорушень

183
15.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

01411/08-19 Лист03-13/741/05-21
Про звітування за формою державного 
статистичного спостереження № 1-ЕД (річна)

184
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

01582/08-48 Лист13/109
Про вирішення питання щодо заборгованості, яка 
виникла на КПП "Стаціонарний пост ДПС №5 
"Бердянськ-Луначарське"

185
16.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

01483/08-22 Лист18-28-7
Про передплату періодичних видань на 2021 рік

186
02.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

01485/08-46 Лист09/4-55вих-21
Про участь у нараді 18.02.2021 11-00

187
17.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01596/08-46 Лист24-111вих-21
Про надання інформації щодо чинних договорів 
про передачу в оренду майна закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, закладів вищої 
освіти, які належать до сфери управління ДОН 
ЗОДА

188
16.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01597/08-46 Лист24-112вих-21
Про надання інформації щодо чинних договорів 
про передачу в оренду майна закладів вищої освіти, 
які належать до сфери управління ДОЗ ЗОДА

189
16.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01598/08-46 Лист24-113вих-21
Про надання інформації щодо кількості звернень 
від осіб, які постраждали від домашнього 
насильства упродовж 2020-2021 років

190
16.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01599/08-46 Лист24-117вих-21
Про надання інформації щодо проведення 
Департаментом капітального будівництва ЗОДА 
процедури відкритих торгів

191
17.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

01455/08-42 Лист147-р
Про призначення Мороза О.А на посаду 
начальника ГУ Держспоживслужби в Запорізькій 
області

192
15.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01482/08-46 Лист135/22-21
ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЦЕНТР 
ПРОБАЦІЇ" В ЗАП.ОБЛ.
Про розміщення інформації щодо важливих 
аспектів діяльності органів пробації

193
16.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01551/08-46 Лист478/75-2021СВ
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо ландшафтного 
заказника "Грунтозахисне лісонасадження"

194
16.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

01583/08-46 Лист08-67/501
Про стан державної реєстрації 
нормативно-правових актів у Запорізькій області за 
січень 2021 року

195
15.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

01427/08-46 Лист34-966вих-21
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про державну реєстрацію права власності на 
земельні ділянки

196
08.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01548/08-46 Лист31/1-980вих-21
КУЙБИШЕВСЬКИЙ ВІДДІЛ БЕРДЯНСЬКОЇ 
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ
Про надання інформації щодо водних об'єктів, 
відносно яких закінчилися строки оренди

197
16.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

01513/08-40 Лист19/356
Про надання дозволу на розроблення технічних 
документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості)

198
15.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

01463/08-32 Лист2301.5-1162/23.1
Про надання інформації щодо закладів освіти 
Запорізької області

199
11.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Управління державної служби якості освіти у Запорізькій 
області

01484/08-32 Лист03-23/165
Про координацію територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади

200
16.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01414/08-46 Лист59/6/3-75нт
Про надзвичайну подію в м.Енергодар, пов'язану зі 
сходженням з колії двох вагонів з вугіллям

201
13.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01506/08-46 Лист59/3/1-141нт
Про надання інформації щодо працівників 
облдержадміністрації, які працювали на території 
АР Крим

202
03.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01536/08-46 Лист59/3/1-218нт
Про надання інформації щодо дозволу на оренду 
нерозподілених земельних ділянок

203
17.02.2021від

№
від 18.02.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01592/08-43 Лист59/13-684нт
Про нагородження Єгорової В.І. (та інші)

204
17.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

01419/08-43 Лист040809-13/497-2
Про нагородження Білоусової В.В., Тимошенко Л.І.

205
11.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01584/08-20 Лист040802-13/581-2
Про доповідну записку щодо стану 
фінансово-бюджетної дисципліни в Запорізькій 
області за 2020 рік

206
17.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01491/08-45 Лист21-28-646
Про підписання додаткових угод щодо 
перерозподілу обладнання

207
12.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01576/08-45 Лист21-28-694
Про підписання проєктів додаткових угод

208
17.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна податкова служба України

01577/08-20 Лист7410/9/28-10-16-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС
Про стан розрахунків платників податків з 
місцевими бюджетами станом на 01.12.2020

209
23.12.2020від

№
від 19.02.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

01572/08-22 Лист242/17.2.3/5-21
Про проведення відкритого обговорення з питань 
передачі електроенергії 02.03.2021

210
18.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

01403/08-33 Лист2688/5-16-21
Про укладення договорів із закладами охорони 
здоров'я

211
12.02.2021від

№
від 15.02.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України
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01445/08-35 Лист0000-0204-5/133
Про надання інформації щодо забезпечення 
гендерної рівності, попередження та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі, протидії торгівлі людьми

212
15.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01446/08-28 Лист0000-0302-5/135
Про надання інформації щодо соціальних послуг

213
15.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01469/08-28 Лист0000-0204-5/138
Про надання інформації щодо діяльності 
спеціалізованих служб підтримки осіб, 
постраждалих від домашнього насильства за 
ознакою статі

214
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

01443/08-48 Лист456/29-04/2-21
Про участь у експертному опитуванні

215
15.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01481/08-48 Лист472/14-05/2-21
Про надання інформації щодо обсягів 
нафтопродуктів для проведення весняно-польових 
робіт

216
16.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01560/08-48 Лист490/29-04/2-21
Про надання пропозицій щодо потреби у фахівцях 
у сфері захисту критичної інфраструктури

217
17.02.2021від

№
від 19.02.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Рахункова палата України

01457/08-21 Лист14-376
Про виділення окремої будівлі для розміщення 
територіального управління

218
11.02.2021від

№
від 16.02.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті
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01493/08-37 Лист362/09.6-07-21
Про інформаційні матеріали до Дня Героїв 
Небесної Сотні (20 лютого)

219
16.02.2021від

№
від 17.02.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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