
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.03.21 по 05.03.21

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

01927/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення необхідного фінансування заходів у 
сфері пожежної безпеки

1
01.03.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01932/08-20 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

2
01.03.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01955/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про фінансування у 2021 році заходу щодо 
відзначення 30-ї річниці Незалежності України

3
01.03.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01982/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент капітального 
будівництва)
Про фінансування та реалізацію заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я 
у сільській місцевості

4
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01987/08-37 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про Програму розвитку рекреаційно-курортного 
комплексу та туризму в Запорізькій області на 
2021-2025 роки

5
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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02059/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету для забезпечення першочергових заходів 
у сфері пожежної безпеки закладів охорони 
здоров'я

6
03.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02082/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти і науки)
Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 
2021 рік Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

7
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02083/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти і науки)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на 2021 рік Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

8
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02084/08-43 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Шейко А.В. та Петушкової Т.Д.

9
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02132/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти і науки)
Про виділення додаткових коштів Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації на проведення 
протипожежних заходів у будівлях та приміщеннях 
закладів освіти, що фінансуються з обласного 
бюджету

10
05.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

01983/08-20 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Відділ фінансового забезпечення)
Про збільшення фінансування КУ "Запорізький 
обласний контактний центр" ЗОР у 2021 році

11
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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01914/08-15 Лист04-18/05-2021/6
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про участь у комітетських слуханнях на тему: 
"Протидія туберкульозу в умовах пандемії..." 
17.03.2021

12
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01921/08-09 Депутатське звернення04-21/06-2021/6
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про рекомендації щодо дотримання Закону 
України "Про фізичну культуру і спорт" та "Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку 
молоді"

13
24.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02031/08-09 Депутатське звернення04-23/11-2021/7
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про проблемні питання, які виникають у процесі 
трансформації ЦНАП при РДА до ЦНАП при ОМС

14
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02140/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/7
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про підготовку до проведення слухань у Комітеті 
щодо виконання рішень Конституційного Суду 
України

15
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Народні депутати України

02044/08-09 Депутатське звернення282д9/15-2021/7
НДУ ШЕВЧЕНКО Є.В.
Про завершення реконструкції КЗ "Запорізька 
обласна школа вищої спортивної майстерності" 
ЗОР

16
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02076/08-09 Депутатське звернення01
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС"
Про проведення робочої зустрічі з керівництвом 
Дніпровської ГЕС 12.03.2021

17
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

3



№
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

02093/08-09 Депутатське звернення470/03/21
НДУ ГУЗЬ І.В.
Про надання інформації щодо підписаних угод між 
литовськими і українськими містами

18
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

02062/08-15 Лист1616.2/21/25.3
Про надання інформації щодо стану передачі 
закладів культури та дотримання трудових прав 
працівників цих закладів

19
26.02.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

02000/08-41 Лист62
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ 
ГЕННАДІЯ УДОВЕНКА
Про онлайн-курс із організації та протокольного 
супроводу переговорів і міжнародних візитів

20
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

01922/08-39 Лист0226/01
ГО "ЕКОЛОГІЧНИЙ РУХ "ЗЕЛЕНЕ СОНЦЕ"
Про співпрацю у сфері екологічних проблем

21
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01978/08-37 Лист06-2021
ВГО "СПІЛКА АРХЕОЛОГІВ УКРАЇНИ"
Про недопущення ліквідації КЗ "Запорізький 
обласний центр охорони культурної спадщини"

22
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01985/08-44 Лист0203-21-МОВВ-
ГО "УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ"
Про надання інформації щодо безоплатної 
первинної правової допомоги

23
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

01926/08-41 Листб/н
ПРОЄКТ "GEIPP UKRAINE"
Про участь у міжнародному онлайн-семінарі з 
питань реалізації екоіндустріальних парків 
09.03.2021

24
01.03.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01999/08-41 Листб/н
INFO YES
Про запрошення на онлайн-дискусію "Що Байден 
повинен робити з Україною?" 05.03.2021

25
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02067/08-41 Листб/н
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 
РЕСПУБЛІКИ УГОРЩИНА
Про співпрацю

26
03.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02068/08-41 Листб/н
CERP KOREA LTD. (РЕСПУБЛІКА УГОРЩИНА)
Про співпрацю

27
25.02.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02069/08-41 Листб/н
DIGITAL SUCCESS PROGRAMME (РЕСПУБЛІКА 
УГОРЩИНА)
Про співпрацю

28
03.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

02131/08-40 Листб/н
ГР. ШУРХАЛ О.С.
Про включення земельної ділянки водного фонду 
на розгляд комісії із земельних торгів

29
05.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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01917/08-20 Лист063/21
КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ
Про запрошення на навчання "Управління 
публічними фінансами"

30
22.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01924/08-23 Лист25/02/21-07
ТОВ "ТД "ПРОМФІНІНВЕСТ"
Про проведення 33-ї Міжнародної агропромислової 
виставки "Агро-2021" 08-11.06.2021 (м. Київ)

31
25.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01925/08-39 Лист08/02
ТОВ "СКБ ХХІ" 
Про пропозиції вітчизняної технології 
знезараження та сортування твердих побутових 
відходів

32
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01935/08-39 Лист02/38
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
ЕКОЛОГІЇ МОРЯ
Про відновлення нормального стоку річки Корсак

33
04.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01936/08-33 Лист9/1021/21
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про підписання Меморандуму про 
взаєморозуміння та співпрацю

34
24.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01939/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МІТАСОВА МИКОЛИ 
ІВАНОВИЧА"
Про надання інформації щодо процесу вивільнення 
працівників Вільнянської та Новомиколаївської 
РДА

35
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01943/08-40 Лист3795/07
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

36
25.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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01944/08-40 Лист3796/07
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

37
25.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01945/08-40 Лист3797/07
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про надання дозволу на проведення інвентаризації 
земельної ділянки

38
25.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01977/08-35 Лист80/3
УКРАЇНСЬКИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З 
ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 
НАСЕЛЕННЯ
Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
шкільних малюнків "Мої права"

39
28.02.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01989/08-32 Лист09/13-152
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Про направлення на навчання працівників

40
23.02.2021від

№
від 02.03.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

01995/08-22 Лист005/05-09/356
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У 
ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
Про результати розгляду звернення Краєвського 
О.В.

41
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02023/08-20 Лист1
ДОР (7 скликання) БОЙЧУК Р.В.
Про виділення коштів на виконання заходів 
соціального спрямування з метою погашення 
заборгованості за виконані роботи

42
01.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02024/08-20 Лист1
ДОР (7 скликання) МАКСИМОВА І.М.
Про виділення коштів на виконання заходів 
соціального спрямування з метою погашення 
заборгованості за виконані роботи

43
28.02.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02025/08-20 Лист1
ДОР (7 скликання) ЖЕРДЄВ І.С.
Про виділення коштів на виконання заходів 
соціального спрямування з метою погашення 
заборгованості за виконані роботи

44
01.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02028/08-44 Лист7/20-20
ЦЕНТР БЛИЗЬКОСХІДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
"AMES"
Про співробітництво

45
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02041/08-32 Лист16-24-2
ГС "ХРИСТИЯНСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ"
Про прискорення інтеграції дисципліни 
"Християнська етика та мораль" в освітній процес

46
24.02.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02055/08-19 Лист12-17/50
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про участь в онлайн-семінарі "Презентація 
рейтингу прозорості міст та регіонів України" 
10.03.2021

47
03.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02079/08-28 Лист157/01-09-21
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про надання інформації щодо внутрішньо 
переміщених осіб

48
02.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02088/08-40 Лист86-1/21-75
ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

49
02.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02089/08-40 Лист86-1/21-76
ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

50
02.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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02106/08-48 Лист70/633
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ
Про передислокацію відділу прикордонної служби 
"Приморське"

51
26.02.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02107/08-22 Лист057/21
ГС "НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ДОРОЖНИКІВ 
УКРАЇНИ"
Про участь у форумі "Удосконалення структури 
управління автомобільними дорогами місцевого 
значення" 18.03.2021

52
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02154/08-33 Лист73
КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ НДІ 
МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ МОЗ УКРАЇНИ
Про проведення тижня безпеки дорожнього руху 
10-16.05.2021

53
09.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Партії та громадські організації

02056/08-27 Лист225-03
ГС "МІЖДЕРЖАВНА ГІЛЬДІЯ ІНЖЕНЕРІВ 
КОНСУЛЬТАНТІВ"
Про співпрацю щодо надання адміністративних 
послуг у сфері будівництва

54
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Суди

01961/08-49 Лист580/2634/20
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду на 24.03.2021 по справі ТОВ 
"Агрохімпродукт"

55
22.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

01976/08-33 Лист015/03
ВБФ "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про проведення Всеукраїнської акції під гаслом 
"Здорові немовлята!" 01.04-30.09.2021

56
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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Кабінет Міністрів України

01912/08-06 Доручення8411/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ КРЕЙДЕНКО В.В.
Про кандидатуру Судакова І.І. на посаду голови 
Мелітопольської РДА

57
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01929/08-03 Постанова133
Деякі питання реалізації програми державних 
гарантій медичного обслуговування населення у 
II—IV кварталах 2021 року

58
15.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01963/08-06 Доручення8986/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про проведення засідання 
Міжвідомчої координаційної комісії з питань 
регіонального розвитку 11.03.2021 о 10-00

59
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01968/08-03 Постанова155
Про внесення змін до Порядку надання 
комплексної послуги “єМалятко”

60
24.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01969/08-04 Витяг з протоколу1-25/1/21-6/0
(Д. Шмигаль) Про Витяг з протоколу № 25 
засідання КМУ (п. 6.0) щодо результатів 
розслідування причин виникнення надзвичайної 
ситуації, що склалася 21.01.2021 по вул. Нижній 
Гиївській, 150, у м.Харкові

61
01.03.2021від

№
від 01.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01970/08-06 Доручення8570/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ БІЛОЗІР Л.М.
Про процес трансформації ЦНАП при РДА до 
ЦНАП при ОМС

62
01.03.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01974/08-06 Доручення8535/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про звільнення в запас 
військовослужбовців строкової військової служби, 
строки проведення чергових призовів та чергові 
призови громадян України на строкову військову 
службу у 2021 році

63
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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02013/08-17 Лист6643/0/2-21
(В. Федорчук) Про відзначення Подякою 
Прем’єр-міністра України Кірюхіна О.В.

64
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02033/08-17 Лист6721/0/2-21
(О. Войтович) Про звернення депутатів 
Пологівської міської ради щодо неприпустимості 
незаконних оборудок із землею, яка має бути 
передана у власність Пологівської міської 
територіальної громади

65
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02034/08-06 Доручення8840/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про результати проведення аудиту 
ефективності використання субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для деяких категорій осіб

66
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02035/08-17 Лист6601/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про надання інформації щодо 
створених інформаційно-телекомунікаційних 
систем

67
01.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02070/08-17 Лист6925/0/2-21
Про участь у онлайн-нараді щодо моніторингу 
проектів міжнародної технічної допомоги за 2020 
рік 10.03.2021 о 14-00

68
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02122/08-06 Доручення8998/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ 
І СПОРТУ
Про дотримання Законів України "Про фізичну 
культуру і спорт" та "Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді"

69
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02138/08-17 Лист7111/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про надання інформації щодо 
виконання ст.9 Закону України "Про Національну 
програму інформатизації"

70
05.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
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

02146/08-03 Розпорядження163-р
Про затвердження плану заходів на 2021—2022 
роки щодо реалізації першого етапу Стратегії 
розвитку фізичної культури і спорту на період до 
2028 року

71
03.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02152/08-06 Доручення8974/1/1-21
Про здійснення державної регуляторної політики 
органами виконавчої влади у 2020 році (на 
розпорядження КМУ від 19.03.2004 №152-р)

72
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02156/08-04 Витяг з протоколу1-29/1/21-4/0
Витяг з протоколу № 29 засідання Кабінету 
Міністрів України (п. 4.) щодо протидії 
незаконному обігу пального

73
05.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

01972/08-39 Лист25/7-11/4292-21
Про створення робочої групи з питань збереження 
осетрових риб

74
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

02126/08-22 Лист2179/25/10-21
Про врегулювання питання ремонтних робіт з 
реконструкції мосту на км 551 + 689 на 
автомобільній дорозі загального користування 
державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – 
Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь

75
02.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

01964/08-37 Лист2072/6.2
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів, пов`язаних з 
80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру"

76
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

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

01937/08-34 Лист1842/3.3
Про молодіжні центри комунальної форми 
власності

77
01.03.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01986/08-34 Лист1881/3.2
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної цільової соціальної 
програми "Молодь України" на 2021 – 2025 роки та 
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України"

78
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02066/08-34 Лист1959/15
Про надання інформації щодо стану 
національно-патріотичного виховання

79
03.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

01965/08-48 Лист220/1346
Про відтермінування підготовки проєкту Указу 
Президента України "Про внесення змін до Указу 
Президента України від 11 лютого 2016 року № 44" 
щодо внесення змін до Переліку в/ч ЗСУ, 
Нацгвардії, ДПС, над якими здійснюється шефство

80
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02118/08-33 Лист10-13/6925/2-21
Про повідомлення переліку листів щодо 
відсутності необхідності подальшого подання 
інформації

81
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02125/08-33 Лист25-04/6964/2-21
Про безпечність кисневого обладнання у закладах 
охорони здоров'я

82
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02136/08-33 Лист10.05-10/7044/2-
Про надання інформації щодо збору потреби 
Соматропіну (ПРООН007)

83
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01913/08-19 Лист7/19/2905-21
Про проведення засідання комісії ДФРР 04.03.2021 
о 17-00

84
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01915/08-26 Лист7/10.4/2894-21
Про запрошення на онлайн семінар на тему 
"Операційне середовище для теплопостачальних 
підприємств після скасування ПСО щодо 
постачання газу" 11-12.03.2021

85
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02003/08-21 Лист7/34.2/3010-21
Про надання додаткової інформації щодо переліку 
непереданих об'єктів, установ, закладів та їх 
боргових зобов'язань

86
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02036/08-20 Лист7/36.2/2919-21
Про проведення онлайн-наради з питань реалізації 
проєктів регіонального розвитку 09.03.2021

87
26.02.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02037/08-20 Лист7/7.1/3003-21
Про надання інформації щодо бюджету проєкту 
регіонального розвитку

88
01.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02038/08-22 Лист7/4/3170-21
Про проведення селекторної наради з питань 
діяльності нелегальних АЗС 03.03.2021 о 17-00

89
03.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02051/08-26 Лист7/11.3/3174-21
Про надання інформації для підготовки 
Національної доповіді стосовно якості питної води 
та стану питного водопостачання в Україні за 2020 
рік

90
03.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02073/08-35 Лист7/9.3.1/2756-21
Про розгляд  депутатського звернення НДУ В.В. 
Крейденка щодо звернення гр. Шестопалової Д.З.

91
25.02.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

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

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

02047/08-23 Лист2841-06/13377-0
Про надання інформації щодо семінарів з питань 
роз’яснення алгоритму взаємодії пасічників, 
аграріїв та органів місцевої влади під час обробітку 
полів, попередження та недопущення отруєння 
бджіл

92
01.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02048/08-19 Лист3902-05/13551-0
Про належне забезпечення підтримки створення та 
розвитку індустріальних парків (плани заходів)

93
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02071/08-23 Лист2812-06/14016-0
Про надання інформації щодо стану посівів озимих 
культур

94
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02012/08-35 Лист3851/0/2-21/51
Про надання інформації щодо функціонування 
УПСЗН в ліквідованих районах та кількості 
штатних одиниць після скорочення РДА

95
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02049/08-35 Лист3902/0/2-21/57
Про наказ Мінсоцполітики від 18.02.2021 № 92 
"Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо впровадження практики надання послуги 
раннього втручання для забезпечення розвитку 
дитини, збереження її здоров'я та життя"

96
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02052/08-28 Лист3944/0/2-21/57
Про надання методичних рекомендацій органам 
опіки і піклування

97
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02074/08-28 Лист4016/0/2-21/49
Про розповсюдження інформаційно-аналітичних 
матеріалів

98
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

02141/08-28 Лист4125/0/2-21/49
Про надання інформації щодо проблемних питань у 
сфері протидії домашнього насильства

99
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02143/08-28 Лист4148/0/2-21/13
Про надання інформації щодо кількості судових 
рішень

100
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02145/08-28 Лист4152/0/2-21/57
Про наказ Мінсоцполітики щодо надання 
соціальних послуг

101
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

01931/08-37 Лист2044/04/11.2-21
Про проведення всеукраїнського патріотичного 
забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" 
28.08.2021

102
01.03.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01934/08-28 Лист1892/03/10.2-21
Про організацію надання послуг з психологічної 
реабілітації та санаторно-курортного лікування 
ветеранів війни

103
23.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02045/08-28 Лист2149/09/09.2-21
Про звіт за результатами проведення моніторингу 
стану дотримання вимог законодавства у 2020 році 
щодо забезпечення житлом ветеранів війни

104
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02046/08-20 Лист2160/04/11.2-21
Про надання інформації щодо фінансової 
підтримки громадських організацій на 
регіональному рівні

105
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02050/08-28 Лист2204/05/10.2-21
Про надання інформації щодо ліквідації 
госпітального відділення КНП "Запорізька обласна 
клінічна лікарня» ЗОР

106
03.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів
16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01966/08-20 Лист05220-10-6/6487
Про пропозиції щодо розподілу субвенції в 2021 
році

107
01.03.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02029/08-20 Лист07010-05-6/6741
Про виплату заробітної плати педагогічним 
працівникам закладів освіти

108
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

02032/08-21 Лист1/04-1-2242
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523"

109
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02116/08-21 Лист1/06-3-2337
Про утворення центрів надання адміністративних 
послуг в органах місцевого самоврядування

110
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02117/08-20 Лист1/04-2-2305
Про формування завдань (проєктів) Національної 
програми інформатизації на 2022 рік та 2022-2024 
роки

111
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02120/08-21 Лист1/06-3-2336
Про організацію взаємодії між Платформою 
Центрів Дія та електронними інформаційними 
ресурсами ЦНАП

112
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02144/08-51 Лист132/21
Про збої в роботі СЕВ ОВВ 04.03.2021

113
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02102/08-20 Лист01-0526/26-1
Про надання трансферту обласному бюджету на 
капітальний ремонт ДНЗ № 28 у м.Бердянськ

114
01.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02103/08-26 Лист01-0546/35-1
Про укладення мирової угоди з КП "Облводоканал" 
ЗОР

115
02.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

02043/08-20 Лист33
Про виділення коштів на капітальний ремонт доріг 

116
03.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

02109/08-20 Лист03-01-22/754
Про фінансування з обласного екофонду на 
озеленення населених пунктів Василівської МТГ

117
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська міська рада

02121/08-43 Лист02-14/212
Про нагородження Плющій С.В.

118
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

01957/08-20 Лист10/21-241
Про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

119
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01991/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф. (ТА ІНШІ)
Про здійснення державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно по вул. Ленській, 45 в 
м.Запоріжжі

120
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02054/08-09 Депутатське звернення8
ДОР АШУРБЕКОВ А.А.
Про виділення коштів на реалізацію проєктів з 
водопостачання в м. Токмак

121
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02123/08-09 Депутатське звернення3
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б.
Про надання висновку для придбання машин для 
збору твердих побутових відходів

122
02.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Обласна рада

01947/08-54 Лист0411/01-26
Про розгляд проєкту рішення "Про обставини 
непереборної сили у 2020 році в 
сільськогосподарських підприємствах області"

123
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01948/08-54 Лист5327/01-27
Про внесення пропозицій до актуалізованих 
проєктів рішень

124
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01949/08-54 Лист0518/01-26
Про відсторонення від роботи Шинкаренка В.Л.

125
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01950/08-54 Лист01-26/0194
Про підготовку проєктів рішень

126
01.03.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01951/08-54 Лист0785/01-11
ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ. В.Г. МАГАРА
Про виділення коштів на усунення порушень 
законодавства у сфері цивільного захисту

127
01.03.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01952/08-54 Лист01-26/0195
Про надання кандидатур до складу регіональної 
комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм і 
проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок 
бюджетних коштів

128
01.03.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01953/08-54 Лист0526/01-11
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПП "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК" РОЗІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Про ремонт автодороги Т-08-07 смт Розівка - 
с.Зеленопіль

129
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01984/08-54 Лист0604/01-13
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу об'єкту незавершеного будівництва 
"Реконструкція системи опалення в с.Широке"

130
26.02.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01992/08-54 Лист0620/01-11
Про внесення змін до обласної програми 
організаційного забезпечення судів

131
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02026/08-54 Лист01-26/0208
Про нагородження Погребняк Ю.В. (інші)

132
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02087/08-54 Лист0880/01-13
Про направлення матеріалів сільських рад для 
підготовки проєкту рішення обласної ради

133
02.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02092/08-54 Лист0965/01-10
ДОР БІЛИЙ О.Г.
Про виділення коштів для придбання 
ультразвукових систем для КНП 
"Кам'янко-Дніпровська ЦРЛ"

134
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02108/08-54 Лист0994/01-05
Про звернення гр. Шестопалової О.В. щодо 
порушення права на медичне обслуговування 
працівниками КНП "Обласна інфекційна лікарня" 
ЗОР

135
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

02053/08-09 Депутатське звернення002-22
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЇ...
Про надання інформації щодо проектів 
природоохоронних заходів

136
03.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02097/08-09 Депутатське звернення02-5
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я,...
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
25.02.2021

137
26.02.2021від

№
від 04.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02130/08-09 Депутатське звернення9
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації від 02.03.2021

138
02.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжтрансформатор"

02104/08-22 Лист1/05-н-21737
Про бар'єри на доступ до товарного ринку України

139
26.02.2021від

№
від 04.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

02115/08-48 Лист22-1165
Про проведення міжвідомчої наради 10.03.2021 о 
11-00

140
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

01980/08-33 Лист21.1/828
Про стан питної води в населених пунктах 
Запорізької області

141
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізька АЕС
21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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01946/08-26 Лист26-36/4611
Про надання пояснювальних записок щодо 
виконання інвестиційних програм у сфері 
теплопостачання

142
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

02081/08-29 ЛистДН-З 03/04
Про скликання позачергового засідання 
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС щодо 
надзвичайної ситуації із задимленням на станції 
Запоріжжя-Ліве

143
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02016/08-43 Лист64/2021
ТОВ "РІСТ"
Про оголошення подяки Судак О.Д. ( та інші)

144
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02039/08-26 Лист10-04/22
НАК "УКРАГРОЛІЗИНГ" ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
Про співробітництво

145
26.02.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02040/08-40 Лист1351
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

146
01.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02064/08-22 Лист20
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

147
03.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02098/08-22 Лист439
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про моніторинг показників діяльності

148
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02105/08-22 Лист21
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про зміну керівництва

149
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти
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01923/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 04.03.2021

150
01.03.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01956/08-28 Лист358
БО "БФ "КАРІТАС ЗАПОРІЖЖЯ"
Про благодійний проєкт зі збору коштів на потреби 
людей з інвалідністю

151
25.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01959/08-49 Лист18.17-39/531
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС
Про постанову суду по справі ТОВ 
"Барт-Будсервіс"

152
24.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01960/08-49 Лист2115/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС
Про постанову суду по справі Мохнатка С.О.

153
25.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01997/08-40 Лист147
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

154
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01998/08-40 Лист148
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

155
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02057/08-49 Лист6375/3
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження по справі ПАТ "Компанія Райз"

156
26.02.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02063/08-28 Лист314/0110
ВП "ЗАПОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 
СТАНЦІЯ"
Про утворення Енергодарського відділення 
управління виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в Запорізькій області

157
01.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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02091/08-37 Лист00210303
ГО "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР "СВІТ ОЧИМА 
ДІТЕЙ"
Про проведення фестивалю "Срібна хвиля" 
10-13.06.2021 у м.Бердянськ

158
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02155/08-40 Лист30
ФГ "ГОДЛЕВСЬКИЙ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ"
Про реєстрацію речових прав на земельну ділянку 

159
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02157/08-43 Листб/н
КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ 
КОЗАЦТВА ПРИ ЗОДА
Про нагородження Авдєєва Р.О.

160
18.02.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

02017/08-29 Лист153
Про розгляд питання на засіданні щодо очищення 
насаджень о.Хортиця

161
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01979/08-22 Лист3
ЗООГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про надання пільг на пасажирські перевезення 
автомобільним транспортом

162
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01981/08-33 Листб/н
ГО "РОДЕН КРАЙ"
Про вирішення проблемних питань Коларівської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини

163
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01990/08-37 Лист19
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ТУРИСТИЧНА 
АСОЦІАЦІЯ"
Про вжиття заходів щодо запобігання незаконному 
припиненню діяльності КЗ "Запорізький обласний 
центр охорони культурної спадщини" ЗОР

164
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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02133/08-44 Листб/н
МГО "КОЗАЦЬКИЙ КОШ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про План на 2021 рік

165
05.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

02129/08-20 Лист1375/21/02.10.1
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про фінансування з обласного екофонду 
реконструкції колектору

166
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Суди

01962/08-49 Лист937/502/21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 05.04.2021 по справі Фаніної 
В.І., Барабашенко В.В. та СВК "Молочний лиман"

167
24.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

02014/08-37 Лист51
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ"
Про збереження Центру як самостійної організації

168
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Учбові заклади

02137/08-28 Лист155
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про погашення заборгованості із заробітної плати

169
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Одеська ОДА

01918/08-35 Лист8/01-37/1710/2-2
Про верифікацію закладів оздоровлення дітей

170
25.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

01911/08-16 Лист09-07/12
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради 
01.03.2021 о 13-00

171
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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02030/08-16 Лист41-01/252
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
01.03.2021

172
01.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Президент України

02020/08-02 Розпорядження131/2021-рп
Про підготовку проекту щорічного Послання 
Президента України до Верховної Ради України 
про внутрішнє і зовнішнє становище України

173
01.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02021/08-02 Розпорядження92/2021-рп
Про звільнення А.Крупського з посади голови 
Пологівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

174
26.02.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02022/08-02 Розпорядження122/2021-рп
Про призначення А.Крупського головою 
Пологівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

175
26.02.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

02060/08-42 Лист01-41/0137
Про зміни в комісіях з реорганізації

176
01.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02061/08-40 Лист01-40/0140
Про надання роз'яснення щодо правомірності 
припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

177
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

02110/08-21 Лист01-16/0152
Про передачу майна до оперативного управління

178
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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02111/08-20 Лист01-17/0151
Про надання додаткових асигнувань для сплати 
судового збору

179
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

02090/08-42 Лист0032/01-04
Про хід реорганізації райдержадміністрації

180
10.02.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

01928/08-42 Лист13-29/0043
Про погодження звільнення Уманського М.В.

181
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01994/08-22 Лист01-43/079
Про організацію перевезень пасажирів на 
автобусних маршрутах

182
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

01996/08-20 Лист179
РОЗДОЛЬСЬКА СІІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з ФОНПС на придбання 
машини для збору, транспортування та складування 
побутових відходів

183
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02001/08-26 Лист02-01-16/270
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виконання рекомендацій щодо водопостачання 
населених пунктів Запорізького та Вільнянського 
районів

184
26.02.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02004/08-26 Листб/н
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про придбання машин для збору твердих 
побутових відходів

185
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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02005/08-20 Лист01-69/217
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування на ремонт території навколо 
мультифункціонального майданчика КЗ "НВК 
"Джерело"

186
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02006/08-20 Лист01-69/218
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування на ремонт будинку культури

187
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02007/08-20 Лист01-69/219
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування на ремонт площі біля будинку 
культури

188
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02008/08-20 Лист01-69/220
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт площі Будинку 
культури в с.Новотроїцьке

189
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02009/08-20 Лист01-69/221
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт покрівлі КЗ "ЗДО 
"Казка" по вул. Весняна, 10 в смт Комишуваха

190
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02010/08-20 Лист01-69/222
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт покрівлі музичної 
школи по вул. Богдана Хмельницького, 62 в смт 
Комишуваха

191
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02011/08-20 Лист01-69/223
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування на ремонт огорожі нерухомого 
майнового комплексу по вул. Смирнова, 1 в смт 
Комишуваха

192
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02018/08-20 Лист0481
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на придбання техніки та 
сміттєвих контейнерів 

193
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02019/08-20 Лист02-36/0107
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Про виділення коштів на придбання сміттєвозу

194
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02058/08-19 Лист01-22/0185
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про реалізацію інфраструктурних проєктів

195
03.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02077/08-40 Лист06-22/0410
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про надання копій документів щодо договорів 
оренди земельних ділянок

196
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02080/08-26 Лист02-24/205
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про забезпечення населення питною водою

197
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02112/08-20 Лист536/05
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування заходів з обласного екофонду

198
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02127/08-20 Лист257
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування природоохоронних заходів

199
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02128/08-20 Лист258
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування природоохоронних заходів

200
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі

02002/08-51 Лист10-02-78/0083
Про створення електронної скриньки

201
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02149/08-21 Доповідна запискаб/н
Про внесення пропозиції з можливих шляхів 
подальшого руху державного нерухомого майна по 
вул. Ленській, 45 у м. Запоріжжя (10 об'єктів)

202
05.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02150/08-20 Доповідна запискаб/н
Про фінансування витрат на утримання та 
збереження переданого в управління 
облдержадміністрації державного нерухомого 
майна по вул. Ленській, 45, у м.Запоріжжя

203
05.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент захисту довкілля

02148/08-20 Лист269/09
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2021 
році

204
05.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я
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02100/08-21 Доповідна запискаб/н
Про передачу нерухомого майна по вул. Ленській, 
45 у м.Запоріжжі до Запорізької обласної ради

205
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

02027/08-50 Лист190/14
Про виділення зали для проведення 04.03.2021 
засідання обласної комісії

206
03.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

02134/08-29 Лист5301-1281/5302
Про перевірку суб'єктів господарювання, у 
власності (володінні) користуванні яких 
перебувають готелі, пансіонати, хостели, будинки 
для людей похилого віку та осіб з інвалідністю

207
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

02015/08-40 Лист13-8-0.301-1078/
Про повернення проєктів розпоряджень голови 
облдержадміністрації

208
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління статистики

01993/08-29 Лист16.2-10/774/05-2
Про створення комісії з технічного обстеження 
адмінбудівлі ГУ статистики в Запорізькій області

209
02.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01958/08-49 Ухвала908/170/21
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Преображенське"

210
25.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02114/08-49 Ухвала908/168/21
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Дєвора"

211
01.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

31
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01940/08-46 Лист24-142вих-21
Про надання інформації щодо порушення прав 
дітей у закладах освіти м.Мелітополя

212
25.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01941/08-46 Лист27-858вих-21
ДЮСШ "УКРАЇНА"
Про отримання витягу з технічної документації про 
нормативну грошову оцінку земельної ділянки

213
25.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01988/08-46 Лист15/3-98вих-21
Про надання інформації щодо невиконання умов 
договору ТОВ "Агро-Р"

214
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02095/08-46 Лист24-2415-20
НДУ КРЕЙДЕНКО В.В.
Про розгляд звернення гр. Шестопалової Д.З. щодо 
протиправних дій обслуговуючої компанії ТОВ 
"ПБК "АКВІ-БУД"

215
02.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02096/08-46 Лист24-158вих-21
Про соціальну підтримку багатодітної сім'ї в 
м.Мелітополі

216
01.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02113/08-49 Лист15/2-1954-21
Про відповідь на відзив по справі ТОВ 
"Преображенське"

217
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

01954/08-41 Лист12.3/89
Про розширення регіонального співробітництва 
України та провінцією Чунцін КНР

218
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

02042/08-23 Лист01-08/283
Про вирішення питання щодо реорганізації 
лісомисливських підприємств Запорізької області

219
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд
32
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01919/08-20 Лист06-51/7821/21
Про внесення змін до обласної програми 
організаційного забезпечення судів

220
24.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

02078/08-39 Лист2-2-6/522-21
Про заходи у сфері рибного господарства

221
02.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02153/08-39 Лист2-3-6/532-21
Про затвердження плану заходів з охорони водних 
біоресурсів

222
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02099/08-46 Лист2114/92-2021
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 1 ВАСИЛІВСЬКОГО РУП
Про проведення клініко-експертної оцінки надання 
медичної допомоги гр. Філіпповій Я.С.

223
01.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

01933/08-48 Лист465/2
Про результати перевірки стану військового обліку 
у ТОВ "Мокрянський кам'яний кар'єр №3"

224
25.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Прокуратура

01942/08-46 Лист35-97-913ВИХ2
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання інформації щодо охоронних 
зобов'язань

225
25.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01975/08-46 Лист31/3-1186вих-21
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про припинення права оренди земельної  ТОВ 
"Барт-Будсервіс"

226
25.02.2021від

№
від 02.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02094/08-46 Лист34-1549вих21
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо реконструкції 
спортивного майданчику Запорізької гімназії № 8

227
04.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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02124/08-46 Лист33-112-1066вих2
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо безкоштовного 
харчування дітей

228
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02139/08-46 Лист36-1783вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо безкоштовного 
харчування дітей незахищених категорій

229
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

02101/08-21 Лист02/1-38-00792
Про налагодження медіа співпраці у сфері 
приватизації майна

230
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

02147/08-22 Лист10/542
Про перелік автомобільних доріг загального 
користування територіального значення, які 
пропонується віднести до автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення

231
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01930/08-46 Лист59/27/30
Про наявність передумов до надзвичайної ситуації, 
пов'язаної з аварійним станом каналізаційного 
колектору у м.Бердянськ

232
08.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02085/08-46 Лист59/33-937нт
Про недопущення використання шкідливого 
програмного забезпечення

233
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

01938/08-46 Лист742/55/107/03-20
Про надання плану проведення внутрішніх аудитів 
у підвідомчих закладах освіти

234
01.03.2021від

№
від 01.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
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Центральна виборча комісія

02135/08-08 Постанова99
Про заходи щодо створення належних умов для 
безпечної організації та проведення виборів 28 
березня 2021 року в умовах поширення на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

235
03.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

02086/08-49 Постанова910/1956/18
Про постанову суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

236
16.02.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна архівна служба України

02142/08-38 Лист1370/11-11/0
Про участь в обговоренні питань реорганізації 
архівних відділів райдержадміністрацій 16.03.2021 
о 10-00

237
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

01967/08-37 Лист317/03-0821/21
Про надання інформації щодо змін, які 
відбуваються в кадровому складі або структурі 
підрозділів ОДА, відповідальних за напрямок 
діяльності з питань релігії, національних меншин та 
інше

238
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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

01916/08-22 Лист316/17.1.1/5-21
Про проведення засідання з питань схвалення 
Інвестиційної програми НЕК "Укренерго" 
09.03.2021 о 13-30

239
26.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

01971/08-33 Лист3789/5-17-21
Про повідомлення щодо термінів звітування з 
питань виплати надавачам медичних послуг

240
25.02.2021від

№
від 02.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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02065/08-33 Лист4224/5-16-21
Про доступність будівель закладів охорони 
здоров'я для осіб з інвалідністю

241
02.03.2021від

№
від 03.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02119/08-33 Лист4299/5-16-21
Про визначення надавача медичних послуг в 
області з лікування дорослих та дітей із 
туберкульозом

242
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

01973/08-35 Лист0000-0201-Ш/12
Про розгляд депутатського звернення НДУ 
Крейденка В.В. щодо захисту прав дитини гр. 
Шестопалової Д.З.

243
01.03.2021від

№
від 02.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02072/08-35 Лист0000-0202-5/212
Про оздоровлення дітей у дитячих центрах "Артек" 
та "Молода гвардія" 

244
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02075/08-35 Лист0000-030102-5/2
Про підтримку Всеукраїнської благодійної акції 
"Серце до серця"

245
03.03.2021від

№
від 04.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

02151/08-47 Лист47-09/11927/21
Про здійснення превентивних заходів щодо 
подання декларацій

246
04.03.2021від

№
від 05.03.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

01920/08-42 Лист18/2/117
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА УРЯДУВАННЯ
Про пропозиції щодо потреб у підвищенні 
кваліфікації уповноважених осіб з питань корупції

247
25.02.2021від

№
від 01.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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