
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 15.03.21 по 19.03.21

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

02697/08-04 Протокол наради 
(засідання)

12005/0/1-21
(С. Дехтяренко) ПРОТОКОЛ наради щодо протидії 
незаконному обігу пального від 18.03.2021

1
19.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

02494/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про внесення змін до заходів Програми розвитку 
охорони здоров'я на 2018-2022 роки

2
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02521/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про виконання п.4.1 протокольного доручення 
голови облдержадміністрації від 02.03.2021 щодо 
надання переліку протипожежних заходів в 
установах і закладах та потреби в коштах для їх 
фінансування

3
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02645/08-43 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про нагородження Контрерас-Діденко Амелії

4
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02670/08-33 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про внесення додаткових змін на 2021 рік до 
заходів Програми розвитку охорони здоров'я у 
Запорізькій області на 2018-2022 роки

5
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ



№
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

Верховна Рада України

02427/08-15 Лист0017
ТИМЧАСОВА СЛІДЧА КОМІСІЯ ВРУ З ПИТАНЬ 
РОЗСЛІДУВАННЯ ВИПАДКІВ ТА ПРИЧИН 
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ...
Про участь у засіданні комісії з питань дотримання 
прав дітей 18.03.2021 о 15-30

6
12.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02543/08-01 Закон України1235-ІХ
Про приєднання України до Розширеної часткової 
угоди про культурні маршрути

7
16.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02544/08-01 Закон України1259-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення захисту лісів, запобігання 
пожежам на землях лісового та водного фонду, на 
торфовищах та землях інших категорій

8
19.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02545/08-01 Закон України1258-ІХ
Про внесення зміни до статті 59-1 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" щодо 
врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів

9
19.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02546/08-01 Закон України1256-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо імплементації Конвенції Ради 
Європи про захист дітей від сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства 
(Ланцаротської конвенції)

10
18.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02547/08-01 Закон України1231-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності за 
окремі правопорушення у сфері безпеки 
дорожнього руху

11
16.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

2



№
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

02548/08-01 Закон України1285-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
відновлення проведення конкурсів на зайняття 
посад державної служби та інших питань державної 
служби

12
23.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02549/08-01 Закон України1156-ІХ
Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо покращення інвестиційного клімату в 
Україні" щодо терміну набрання чинності 
окремими положеннями

13
29.01.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02550/08-01 Закон України1187-ІХ
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення 
відповідальності за порушення законодавства у 
сфері пожежної безпеки

14
03.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02551/08-01 Закон України1182-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства"

15
03.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02552/08-01 Закон України1212-ІХ
Про внесення змін до статті 47-1 Закону України 
"Про зайнятість населення" щодо надання 
допомоги по частковому безробіттю на період 
карантину та/або надзвичайної ситуації, 
встановлених Кабінетом Міністрів України

16
04.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02553/08-01 Закон України1219-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
повноважень Антимонопольного комітету України 
у сфері публічних закупівель

17
05.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

02554/08-01 Закон України1183-ІХ
Про внесення змін до Господарського кодексу 
України щодо усунення правових колізій у вимогах 
до статутів товариств з обмеженою та додатковою 
відповідальністю

18
03.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02555/08-01 Закон України1213-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення правового 
регулювання дистанційної, надомної роботи та 
роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого 
часу

19
04.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02556/08-01 Закон України1238-ІХ
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) 
між Україною та Королівством Нідерланди про 
продовження до 1 серпня 2021 року строку дії 
Угоди між Україною та Королівством Нідерланди 
про Міжнародну місію захисту розслідування від 
28 липня 2014 року

20
16.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02557/08-01 Закон України1217-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обліку трудової діяльності 
працівника в електронній формі

21
05.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02558/08-01 Закон України1201-ІХ
Про фінансовий лізинг

22
04.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02559/08-01 Закон України1206-ІХ
Про ветеринарну медицину

23
04.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02560/08-01 Закон України1261-ІХ
Про внесення змін до розділу XI Митного тарифу 
України щодо уніфікації ставок ввізного мита на 
товари легкої промисловості

24
19.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

4



№
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

02561/08-01 Постанова1287-ІХ
Про призначення позачергових виборів 
Коларівського сільського голови Бердянського 
району Запорізької області

25
02.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

02483/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/9
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення слухань у Комітету, приурочених 
до 5-х роковин Чорнобильської катастрофи 
09.04.2021

26
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02492/08-09 Лист04-21/12-2021/8
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про проведення Всеукраїнської благодійної акції 
"Серце до серця" з 01.04.2021 по 31.09.2021

27
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

02431/08-09 Депутатське звернення84д9/6-2021/907
НДУ О. КАБАНОВ
Про виділення приміщення для громадської 
приймальні

28
15.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02478/08-09 Депутатське зверненняб/н
НДУ О.КОРНІЄНКО 
Про звернення Волконського І.В. щодо стану доріг, 
освітлення вулиць і транспортного забезпечення 
с.Кушугум

29
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

02466/08-15 Лист1963.2/21/24.1
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлових прав громадян

30
09.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02637/08-15 Лист2324.2/21/32.1
Про інформування щодо суїцидів серед дітей

31
16.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
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Громадські об'єднання

02416/08-37 Лист5
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ГО "АСОЦІАЦІЯ 
ПОШУКОВИХ ЗАГОНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про вирішення конфліктної ситуації 

32
12.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02421/08-34 Лист10032021
ГО "МОЛОДІЖНА АГЕНЦІЯ ЗМІН"
Про співробітництво

33
10.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02433/08-44 Лист003/03-21
ГО "ОФІС ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ"
Про реалізацію проєкту "Основний кредит для 
аграрної галузі - Україна" (ЄІБ)

34
15.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02503/08-33 Лист123
БО "ТБ ЛЮДИ УКРАЇНИ"
Про співробітництво

35
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02530/08-35 Лист7/2021
ГО "АГЕНТИ ЗМІН!"
Про реалізацію проєкту "Розбудова мостів між 
жінками-підприємцями та місцевими органами 
влади в регіоні Азовського моря"

36
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02666/08-22 Лист33/18-П
ГС "АСОЦІАЦІЯ "ГІДРОЕНЕРГЕТИКА 
УКРАЇНИ"
Про надання інформації щодо стану об'єктів малої 
гідроенергетики у Запорізькій області

37
15.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02680/08-44 Лист86/03
ГО "РУХ "ЗБЕРЕЖИФОП"
Про недопущення вибіркових обмежень 
підприємницької діяльності

38
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02695/08-37 Лист41
ГО "РАДА РОДИН"
Про проведення Міжнародного фестивалю 
українських мистецтв "Діаманти роду"

39
15.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Закордонні організації та фірми

02691/08-41 Листб/н
ЛІНГВІСТИЧНА СЛУЖБА ПОСОЛЬСТВА 
ФРАНЦІЇ В УКРАЇНІ
Про участь у конференції, присвяченій 
всесвітньому Дню Франкофонії 23.03.2021

40
16.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

02644/08-40 Листб/н
ГР. БУЛИГІН І.О.
Про укладання договору оренди земельної ділянки

41
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02420/08-41 Листб/н
ГЛАВА БЮРО ВООЗ В УКРАЇНІ
Про співробітництво

42
12.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02446/08-40 Лист01/8649
ПАТ "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

43
05.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02451/08-26 Лист02-01/02
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ЗАБРОДІЙ О.М.
Про забезпечення водою Новоолександрівської 
сільської ради Запорізького р-ну

44
09.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02469/08-31 Лист9/47
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
НАН УКРАЇНИ"
Про аналітичні матеріали "Структурні зміни у 
товарному експорті регіонів України..."

45
15.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

02471/08-38 Лист17157
ВИДАВНИЦТВО ЛОГОС УКРАЇНА
Про розміщення інформації на сторінках видання 
"Почесні імена України - еліта держави"

46
15.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

7



№
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

02491/08-37 Лист531
ГОЛОВНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗВОДУ 
ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Про збереження КЗ "Запорізький обласний центр 
охорони культурної спадщини" ЗОР

47
10.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02496/08-26 Листб/н
ФОП СУРЯДНИЙ П.О.
Про переоформлення ліцензії на централізоване 
водопостачання та водовідведення

48
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02498/08-49 Лист908/168/21
АДВОКАТ СТАСІК А.І.
Про відповідь на відзив по справі ТОВ "Дєвора"

49
12.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02519/08-33 Листб/н
ФОП ЮШИНОВ Д.В.
Про дозвіл на укладення договору оренди 
приміщення для проведення навчань з домедичної 
допомоги

50
12.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02520/08-37 Лист12/03-02
ТОВ "ОЛДІ ТРЕВЕЛ"
Про участь у ІІ Міжнародному форумі з туризму та 
гостинності 13.05.2021 у м.Дніпро

51
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02538/08-51 Листб/н
ТОВ "НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ"
Про участь у конференції "Технології Розумного 
Міста 2021"

52
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02539/08-33 Лист9/1503/21
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про проведення робочої наради 25.03.2021

53
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02577/08-40 Лист01/9019
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

54
10.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02578/08-40 Лист01/9018
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

55
10.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02579/08-40 Лист01/9017
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

56
10.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02580/08-40 Лист01/9016
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

57
10.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02581/08-40 Лист01/9014
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

58
10.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02582/08-40 Лист01/9013
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

59
10.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02583/08-40 Лист01/9010
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

60
10.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02584/08-40 Лист01/9009
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

61
10.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02585/08-40 Лист01/9021
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

62
10.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02597/08-40 Листб/н
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

63
17.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02599/08-35 Лист32
ГО "РАДА ЖІНОК ДОНЕЧЧИНИ"
Про участь у програмі "Skills Lab"

64
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02617/08-40 Лист01/10297
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

65
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02618/08-40 Лист01/10296
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

66
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02652/08-26 Лист050Д/17-286
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Про співробітництво щодо впровадження 
технології одержання альтернативного біопалива 
при утилізації мулового осаду каналізаційних вод

67
02.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02653/08-41 Лист80/6
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМ. Г. 
УДОВЕНКА
Про регіональну платформу зовнішніх зносин

68
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02654/08-40 Лист8
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ГРАЦИЯ"
Про надання витягу з Державного земельного 
кадастру (вул. Таврийська, б. 1-А, с. Дмитрівка, 
Бердянський р-н)

69
15.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Посольства
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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

02635/08-41 Лист6146/17-186-169
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В МЕКСИКАНСЬКИХ 
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ
Про встановлення партнерських відносин між 
Запорізькою областю та штатом Халіско (Мексика)

70
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

02429/08-17 Лист
(О. Ярема) Про кандидатуру Судакова І.І. на посаду 
голови Мелітопольської РДА

71
15.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02432/08-06 Доручення10631/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ КУЛІНІЧ О.І.
Про врегулювання постачання необхідних засобів 
індивідуального захисту для медичних працівників 
та забезпечення унормування стандартів лікування 
відповідно до ситуації на місцях

72
12.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02439/08-02 Розпорядження188/2021-рп
Про призначення А.Холоші головою Василівської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області

73
11.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02443/08-06 Доручення4580/15/1-21
(Д. Шмигаль) Про заходи впливу стосовно 
керівників суб'єктів господарювання державного 
сектору економіки

74
15.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02472/08-03 Постанова199
Про внесення змін до Порядку надання фінансової 
державної підтримки суб’єктам малого та 
середнього підприємництва

75
24.02.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02481/08-06 Доручення10485/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про врегулювання руху водного 
транспорту під час будівництва автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро

76
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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Форма зберігання 
документа

02482/08-06 Доручення10701/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
Про рекомендації за результатами слухань у 
Комітеті на тему: "Проблеми виконання Україною 
рішень Європейського суду з прав людини" 

77
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02487/08-03 Постанова200
Про затвердження критеріїв оцінки допустимості 
державної допомоги суб’єктам господарювання на 
подолання наслідків, спричинених коронавірусною 
хворобою COVID-19

78
03.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02495/08-06 Доручення11334/1/1-21
(Д.Шмигаль) Про робочу поїздку О.Уруського до 
м.Запоріжжя 17-19.03.2021

79
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02517/08-06 Доручення2195/3/1-21
(Д. Шмигаль) Про сприяння у проведенні 
зустрічних звірок

80
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02524/08-06 Доручення9624/1/1-21
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 04.03.2021 до м.Києва

81
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02570/08-06 Доручення3726/11/1-21
(Д. Шмигаль) Про деякі заходи щодо забезпечення 
права громадян на якісні та безпечні соціальні 
послуги

82
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02571/08-06 Доручення10958/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про загрозу паводків

83
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02572/08-17 Лист8289/0/2-21
(В. Федорчук)  Про виконання протоколу наради з 
підготовки засідання Міжвідомчої робочої групи з 
реалізації Спільного морського порядку денного і 
Стратегічної програми досліджень та інновацій для 
Чорного моря

84
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

02574/08-17 Лист8286/0/2-21
(О. Ярема) Про проблемні питання, що визначені за 
результатами регіональних поїздок Президента 
України

85
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02606/08-06 Доручення11675/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про проведення наради з питань 
протидії незаконному обігу пального 22.03.2021

86
17.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02623/08-17 Лист8601/0/2-21
Про участь у онлайн-нараді з питань протидії 
незаконному обігу пального 18.03.2021 о 17-00

87
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02627/08-06 ДорученняПротокол  № 10 ч
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу  № 10 
чергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 12.03.2021

88
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02631/08-17 Лист8509/0/2-21
(В. Федорчук) Про інформування населення 
Запорізької області щодо початку вакцинації від 
коронавірусної хвороби COVID-19

89
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02632/08-06 Доручення11047/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про Національну молодіжну 
стратегію до 2030 року

90
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02636/08-06 Доручення10954/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про тіньовий сегмент на ринку 
нафтопродуктів

91
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13
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02673/08-06 Доручення9074/2/1-21
(О. Резніков) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про звернення депутатів Пологівської міської ради 
щодо неприпустимості незаконних оборудок із 
землею, яка має бути передана у власність 
Пологівської міської територіальної громади

92
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02709/08-17 Лист8910/0/2-21
(В. Федорчук) КНП "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 
3" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про надання роз’яснень з приводу доплат 
медичним працівникам

93
19.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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

02725/08-19 Лист25/13-03
АСОЦІАЦІЯ "ЄВРОРЕГІОН 
КАРПАТИ-УКРАЇНА"
Про конкурси міжрегіональних обмінів у рамках 
Програми "Змінимо країну разом"

94
19.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

02628/08-37 Лист22/9.3-1323-21
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 
21.11.2018 № 944-р

95
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

02595/08-37 Лист415/17-800-1656
Про світовий рекорд з кількості пам’ятників Тарасу 
Шевченку

96
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

02532/08-39 Лист25/1-21/4529-21
Про відкликання листа Мінприроди від 31.01.2019 
№ 5/4-7/204-19 щодо післяпроектного моніторингу

97
03.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

14
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02630/08-39 Лист25/4-10/5484-21
Про погодження наказу від 25.02.2021 № 147 "Про 
затвердження форми Програми державного 
моніторингу у галузі охорони атмосферного 
повітря" 

98
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02719/08-39 Лист25/1-12/5631-21
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Морської природоохоронної 
стратегії України"

99
19.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02724/08-39 Лист14/14-04/732-21
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, які отримали дозволи на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

100
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

02626/08-22 Лист846/46/14-21
Про надання інформації стосовно гідротехнічних 
споруд приватної форми власності та земель 
водного фонду, відведених для будівництва 
об’єктів інфраструктури внутрішнього водного 
транспорту

101
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

02525/08-38 Лист2842/12.3
Про розміщення роликів під назвою ,,Вакцинація 
від COVID-19” та ,,Інфодемія”

102
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02694/08-20 Лист3016/4.1
Про надання інформації щодо оплати праці 
працівників установ, що мають статус 
національних та академічних

103
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

02485/08-34 Лист2256/12
Про передачу повноважень ліквідованих районних 
державних адміністрацій і районних рад 
новоствореним територіальним громадам

104
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки
15
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02442/08-32 Лист21/55-21
Про відрядження фахівця з болгарської мови та 
літератури

105
01.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02479/08-33 Лист28/7989/2-21
Про вакцинацію маломобільних груп населення

106
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02484/08-33 Лист26-04/7949/2-21
Про результати засідань комітетів Національної 
ради з питань протидії туберкульозу та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу у лютому 2021 року

107
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02523/08-33 Лист25-04/8020/2-21
Про надання інформації щодо переліку закладів 
охорони здоров'я

108
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02593/08-33 Лист25-01/8241/2-21
Про надання інформації щодо будинків дитини 
системи МОЗ

109
17.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02638/08-33 Лист25-04/8291/2-21
Про контракти на медичне обслуговування

110
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02710/08-33 Лист25-04/8516/2-21
Про надання інформації щодо лінійних 
прискорювачів

111
19.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

02430/08-41 Лист7/19/3663-21
Про надання інформації щодо реалізації 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України 

112
11.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02474/08-22 Лист7/10.1/3776-21
Про надання відстрочки підприємствам 
теплопостачання з оплати природного газу

113
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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02490/08-21 Лист7/34.2/3799-21
Про можливість оперативної передачі державного 
майна у комунальну власність територіальних 
громад

114
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02499/08-50 Лист7/4/3840-21
Про проведення селекторної наради 17.03.2021 

115
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02566/08-20 Лист8/19/1367-21
Про заміну додатків до листа щодо субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості

116
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02594/08-41 Лист7/12/3929-21
Про підготовку до проведення П’ятнадцятого 
засідання Українсько-австрійської змішаної комісії 
з питань торговельно-економічних зв’язків (квітень 
2021, м. Київ, в режимі відеоконференції)

117
17.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02674/08-42 Лист7/34.1/4036-21
Про проведення онлайн обговорення проєкту 
Закону України "Про внесення змін до Закону 
України "Про місцеві державні адміністрації" 
23.03.2021 о 15-00

118
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02679/08-20 Лист7/19/4060-21
Про надання інформації щодо використання коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій 

119
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

02568/08-23 Лист2612-06/16477-0
Про підтримку органічного виробництва

120
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

17
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02569/08-41 Лист3902-05/16525-0
Про організацію взаємодії з інвесторами

121
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02625/08-23 Лист2841-06/16673-0
Про проведення онлайн засідання робочої групи з 
питань розвитку бджільництва 26.03.2021

122
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02629/08-20 Лист2832-06/16678-0
Про проведення засідання робочої групи з 
оперативного вирішення питань, пов’язаних з 
оподаткуванням в аграрному секторі 22.03.2021 о 
12-00

123
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02648/08-23 Лист2812-06/16809-0
Про надання інформації щодо весняно-польових 
робіт

124
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02656/08-21 Лист3213-06/16843-0
Про передачу майна центрів надання 
адміністративних послуг 

125
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02437/08-28 Лист4612/0/2-21/49
Про дотримання законодавства у сфері протидії 
торгівлі людьми

126
12.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02567/08-42 Лист4847/0/2-21/56
Про надання пропозицій щодо збільшення 
граничної чисельності працівників РДА

127
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02604/08-20 Лист4886/0/2-21/49
Про субвенцію з державного бюджету на заходи з 
протидії домашньому насильству

128
17.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18
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02639/08-28 Лист1519/0/290-21/58
Про виконання наказу від 11.02.2021 № 76 "Про 
затвердження форм документів щодо направлення 
дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних 
послуг"

129
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

02576/08-20 Лист08040-11-10/838
Про надання інформації стосовно стимулюючих 
виплат

130
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02655/08-20 Лист08020-01/1-3/86
Про видатки на оплату праці

131
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02716/08-22 Лист11320-09-6/8908
Про відпрацювання завдань щодо нелегального 
обігу пального

132
19.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

02486/08-51 Лист1/06-6-2718
Про надання інформації щодо бібліотек

133
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02624/08-54 Лист1/06-6-2830
Про прийняття стратегії цифрової грамотності 
регіону 

134
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02634/08-51 Лист1/06-3-2854
Про створення місць для самообслуговування в 
ЦНАП

135
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02649/08-51 Лист1/06-3-2902
Про алгоритм і моделі надання адміністративних 
послуг соціального характеру через ЦНАП

136
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова
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02718/08-21 Лист1/04-1-2938
Про погодження проєкту постанови КМУ "Питання 
організації моніторингу якості надання 
адміністративних послуг"

137
19.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

02534/08-25 Лист01-0645/26-1
Про інформування щодо реконструкції об'єктів

138
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02705/08-20 Лист04/03-23/00738
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання 

139
17.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02706/08-20 Лист01/03-23/00737
Про виділення коштів на реконструкцію 
інфекційно-боксованого діагностичного відділення 
КНП "Міська дитяча лікарня №5"

140
17.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

02459/08-50 Лист02-38/193-8
Про зняття з контролю документів

141
12.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Пологівський міськвиконком

02489/08-20 Лист859/02.1-24
Про виділення у 2021 році коштів з обласного 
екофонду

142
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02590/08-20 Лист743/02.1-15
Про виділення коштів на утримання каналізаційних 
очисних споруд м.Пологи

143
02.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

02505/08-20 Лист01-01-26/1155
Про фінансування природоохоронних заходів

144
12.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ 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

02462/08-20 Лист03-01-22/841
Про виділення коштів на капітальний ремонт ганку 
будівлі КЗ "Василівський ЦКД" ВРР ЗО

145
15.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02527/08-20 Лист03-01-20/858
Про виділення коштів на реконструкцію 
приміщень, розташованих на третьому поверсі 
КНП "Василівської БЛІЛ" ВМР ЗО

146
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02528/08-20 Лист03-01-20/857
Про виділення коштів на реконструкцію 
приміщень, розташованих на першому поверсі 
КНП "Василівської БЛІЛ" ВРР ЗО

147
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02529/08-20 Лист03-01-22/859
Про зміну назви об'єкту на який планується 
виділення коштів у 2021 році

148
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

02682/08-20 Лист08/21-304
Про виділення коштів на реконструкцію об'єктів

149
15.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02683/08-22 Лист08/21-305
Про передачу автомобільних доріг у комунальну 
власність Дніпрорудненської територіальної 
громади

150
15.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

02536/08-33 Лист956/08-05
Про придбання препарату УЗД

151
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02422/08-09 Депутатське звернення5
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б.
Про виділення коштів на капітальний ремонт даху 
будинку культури с.Орлове

152
11.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02423/08-09 Депутатське звернення1-10/03/2021
ДОР ГАЛІЦІН О.О.
Про виділення коштів на ремонт підлоги 
спортивної зали КЗ "НВК "Коларівська ЗОШ"

153
10.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02424/08-09 Депутатське звернення2-10/03/2021
ДОР ГАЛІЦІН О.О. 
Про виділення коштів на ремонт пандусу 
Коларівської амбулаторії

154
10.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02425/08-09 Депутатське звернення3-10/03/2021
ДОР ГАЛІЦІН О.О.
Про виділення коштів на ремонт евакуаційного 
виходу №2 Бердянської ЗОШ №5

155
10.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02607/08-09 Депутатське звернення05-2021
ДОР С. КАЛЬЦЕВ 
Про внесення змін до рішення облради від 
29.12.2020 № 24

156
17.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02426/08-54 Лист1233/01-11
Про виділення коштів на вирішення проблемних 
питань області

157
15.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02455/08-54 Лист0857/01-21
НДУ Ю. ЯЦИК
Про звернення КЗ "Дніпрорудненська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Талант" щодо 
фінансування проекту "Спроможна школа для 
кращих результатів"

158
11.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02456/08-54 Лист01-26/0243
Про підготовку проєктів рішень

159
11.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02457/08-54 Лист0935/01-21
НДУ М. НІКІТІНА
Про виділення коштів на завершення реконструкції 
об'єктів КНП "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги "Сімейний лікар" Широківської сільської 
ради та водопостачання с. Петрівське 
Любимівської сільської ради

160
11.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02458/08-54 Лист0597/01-11
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про внесення змін до обласної програми

161
11.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02608/08-54 Лист1153/01-11
ДОР О.БУГАЙЧУК
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту будівлі Запорізької гімназії №37 та 
капремонту у приміщеннях школи-інтернат 
"Орієнтир"

162
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02610/08-54 Лист1334/01-27
Про врахування проєкту рішення при підготовці 
рішення "Про обласний бюджет на 2021 рік"

163
17.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02611/08-54 Лист01-26/0255
Про внесення змін до розподілу асигнувань при 
підготовці рішення "Про обласний бюджет на 2021 
рік"

164
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02647/08-54 Лист0078/01-07
Про пам'ятні та ювілейні дати у 2021 році

165
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02659/08-54 Лист0743/01-11
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на заходи пожежної безпеки

166
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02660/08-54 Лист0912/01-11
КП "ГОТЕЛЬ УКРАЇНА"
Про фінансову підтримку на погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати та 
комунальних послуг

167
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02667/08-54 Лист1331/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію палацу 
спорту у м.Бердянськ

168
16.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02701/08-54 Лист1119/01-11
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про надання пільг на пасажирські перевезення 
автомобільним транспортом

169
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02609/08-54 Лист02-1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я, МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
15.03.2021

170
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02616/08-09 Депутатське звернення93
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЇ, ...
Про висновок постійної комісії від 15.03.2021

171
17.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

02450/08-22 Лист1/14-01-110
Про пропозицію щодо впровадження 
автоматизованої системи диспетчерського 
управління на автомобільному транспорті

172
12.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

02690/08-22 Лист690-Сл-3744-032
Про протиправне захоплення будівлі АТ 
"Запоріжгаз"

173
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

02669/08-49 Лист910/8690/20
Про апеляційну скаргу на рішення господарського 
суду м.Києва від 25.02.2021

174
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Військові частини

02419/08-43 Лист3/26/9/2-296
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про нагородження Гавелюка О.Л. (інші)

175
12.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02441/08-43 Лист3/29/9/2-724
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Козирєва В.О. (та інші)

176
12.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02500/08-43 Лист3/33/9/2-623
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Чопа Б.П. (інші)

177
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

02651/08-39 Лист21.1/1022
Про якість води поверхневих водойм Запорізької 
області

178
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02440/08-40 Лист012
ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання інформації щодо оренди земельної 
ділянки

179
22.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02504/08-40 Лист5/02-21
ТОВ "ЗАПОРІЖНАФТОСИНТЕЗ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

180
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02600/08-40 Лист01/505
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки, що розташована на території 
Новгородківської сільської ради Мелітопольського 
р-ну

181
17.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02601/08-40 Лист01/506
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки, що розташована на території 
Новгородківської сільської ради Мелітопольського 
р-ну

182
17.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02602/08-40 Лист01/507
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки, що розташована на території Полянвської 
сільської ради Мелітопольського р-ну

183
17.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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02603/08-40 Лист01/508
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки, що розташована на території Полянівської 
сільської ради Мелітопольського р-ну

184
17.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02703/08-28 Лист16/21
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД "МАРІАМ"
Про визнання гуманітарною допомогою вантаж 

185
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02418/08-41 Лист09
АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про внесення змін до Програми розвитку 
міжнародного співробітництва...

186
12.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02452/08-22 Лист07/246
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про погодження придбання службового автомобіля 
на умовах фінансового лізингу

187
10.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02463/08-20 Лист1462/21/06.1
КП "ВОДОКАНАЛ" 
Про виділення коштів на заміну водоводу у районі 
с.Богатирево

188
11.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02493/08-22 Лист17
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про узгодження паспортів автобусних маршрутів 

189
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02640/08-28 Лист61/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про доповнення до обласної цільової програми 
"Назустріч людям" на 2020-2024 роки

190
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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02658/08-40 Лист11
АТП "ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

191
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02689/08-35 Лист27/2021
БФ "ПОСМІШКА ДИТИНИ"
Про проєкт "ТурбоТато"

192
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02708/08-40 Лист18/03
ТОВ "ІНВАР"
Про надання інформації щодо поновлення договору 
оренди земельної ділянки

193
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

02613/08-26 Лист02/0507
Про проведення аварійних робіт на ділянці 
колектора біля гаражів у м.Дніпрорудне

194
17.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

02475/08-42 Лист60
Про преміювання Савенкової О.О.

195
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

02535/08-20 Лист202
Про виділення коштів на ремонт доріг

196
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02589/08-40 Лист107
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

197
12.02.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02575/08-40 Листб/н
ГО "КИРИЛІВКА КУРОРТ"
Про отримання витягів з технічної документації 
про нормативну грошову оцінку земельних ділянок

198
17.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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02614/08-35 Лист01
ГО "РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ"
Про роботу дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку

199
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Суди

02447/08-49 Лист640/14510/20
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
М.КИЄВА
Про виклик до суду на 26.03.2021

200
15.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02497/08-49 Лист317/1168/20/237
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про цивільну справу за позовом Запорізької міської 
прокуратури № 2

201
10.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

02470/08-33 Лист1697
КНП "СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА 
ЧАСТИНА" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу комп'ютерного томографу

202
15.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02502/08-20 Лист06/465
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про надання фінансової підтримки Центру

203
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02507/08-40 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про припинення права власності постійного 
користування земельною ділянкою

204
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02508/08-40 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про припинення права власності постійного 
користування земельною ділянкою

205
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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02509/08-40 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про припинення права власності постійного 
користування земельною ділянкою

206
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02510/08-40 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про припинення права власності постійного 
користування земельною ділянкою

207
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02511/08-40 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про припинення права власності постійного 
користування земельною ділянкою

208
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02512/08-40 Лист01-20/177
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про надання згоди на передачу земельної ділянки

209
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02513/08-40 Лист01-20/176
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про надання згоди на передачу земельної ділянки

210
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02514/08-40 Лист01-20/174
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про надання згоди на передачу земельної ділянки

211
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02515/08-40 Лист01-20/173
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про надання згоди на передачу земельної ділянки

212
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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02516/08-40 Лист01-20/175
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про надання згоди на передачу земельної ділянки

213
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02621/08-20 Лист101
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР"
Про виділення коштів на добудову корпусу - 
виставки №3

214
15.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02622/08-20 Лист588/01-05
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів для вирішення нагальних 
потреб лікарні

215
16.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02692/08-33 Лист1257
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про оновлення матеріально-технічної бази лікарні

216
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02720/08-20 Лист06/546
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів у 2021 році для усунення 
порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки

217
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

02501/08-43 Лист0101-22/465
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про присвоєння Почесного звання Бондарю О.Г.

218
03.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02537/08-22 Лист01.01-22/585
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про ремонт автодороги

219
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Запорізька ОДА
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02518/08-10 Протокол голови ОДА11
ПРОТОКОЛ № 11 за результатами наради голови 
облдержадміністрації з керівниками структурних 
підрозділів облдержадміністрації та її апарату

220
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

02415/08-16 Лист09-07/14
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
15.03.2021 о 13-00

221
12.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02565/08-16 Лист41-01/321
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
15.03.2021

222
15.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02681/08-16 Лист41-01/322
Про проведення тренінгу "Ефективні комунікації 
про вакцинацію від COVID-19 на локальному 
рівні" 18-19.03.2021

223
16.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Президент України

02562/08-02 Указ94/2021
Про Національну молодіжну стратегію до 2030 
року

224
12.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02563/08-02 Указ98/2021
Про внесення змін до складу делегації України в 
Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи 
на 2021 — 2026 роки

225
15.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02564/08-02 Указ92/2021
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Міжнародного жіночого дня

226
08.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація
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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

02526/08-42 Лист02-39/0051
Про погодження звільнення за переведенням 
Довбні О.Л.

227
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02540/08-42 Лист02-39/0050
Про погодження звільнення Шульги І.А.

228
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02541/08-42 Лист02-39/0052
Про погодження звільнення за переведенням 
Старокожко А.Г.

229
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02542/08-42 Лист02-39/0053
Про погодження звільнення за переведенням 
Тихонової О.В.

230
11.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

02661/08-42 Лист01-01-36/065
Про погодження звільнення Морозова І.В.

231
16.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02662/08-42 Лист01-01-36/067
Про погодження звільнення Бурцевої І.В.

232
16.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02663/08-42 Лист01-01-36/069
Про погодження звільнення Старкової-Бєлікової 
М.М.

233
16.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

02460/08-43 Лист01-31/103
Про нагородження Крачковського С.А.

234
10.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02465/08-42 Лист0394/01-24
Про перелік питань, які виникають під час передачі 
повноважень, майнових прав, тощо

235
12.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02467/08-42 Лист0042/01-02
Про хід реорганізації в Пологівській РДА станом 
на 01.03.2021

236
01.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

02468/08-21 Лист01-56/107
Про передачу права оперативного управління 
державним майном

237
15.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02533/08-21 Лист01-56/117
Про передачу права оперативного управління 
державним майном

238
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02685/08-42 Лист01-24/048
Про погодження звільнення Садового В.Д.

239
16.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02686/08-42 Лист01-24/049
Про погодження звільнення за переведенням 
Дашко В.В.

240
16.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02687/08-42 Лист01-24/050
Про погодження звільнення за переведенням Стоян 
Л.В.

241
16.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02688/08-42 Лист01-24/051
Про погодження звільнення за переведенням 
Іщенко Р.К.

242
16.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02698/08-42 Лист01-24/055
Про погодження звільнення Кравченко Л.М.

243
17.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

02699/08-42 Лист01-24/053
Про погодження звільнення за переведенням 
Дондика М.І.

244
17.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

02700/08-42 Лист01-24/0054
Про погодження звільнення за переведенням 
Бєлова О.І.

245
17.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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02726/08-42 Лист01-24/052
Про погодження звільнення за переведенням Вайла 
А.М.

246
17.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

02488/08-09 Депутатське звернення01
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙРАДИ З ПИТАНЬ 
ОСВІТИ, ...
Про організацію підвезення дітей до школи

247
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Сільські та селищні ради

02461/08-39 Лист200
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання щодо видалення зелених 
насаджень в Роздольській с/р

248
09.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02464/08-20 Лист01-30/0397
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопровідних мереж с.Значкове та с.Резедівка

249
03.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02522/08-20 Лист01-69/277
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції поверху КНП 
"Центр первинної медико-санітарної допомоги"

250
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02591/08-22 Лист0566
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про боротьбу з нелегальними АЗС

251
12.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02615/08-20 Лист01-29/276
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про переведення коштів субсидії з безготівкової на 
готівкову форму розрахунку

252
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

02665/08-20 Лист429/02-10-10
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з місцевого бюджету

253
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02693/08-20 Лист299
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
водопостачання с.Степанівка Перша

254
15.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02704/08-20 Лист271
ТЕРПІНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт даху 
Сільського Будинку Культури

255
05.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02721/08-49 Листб/н
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції

256
15.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

02445/08-20 Лист6565/5/08-01-24-
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
водних об'єктів Гапон Л.С. та Шкребтан В.В.

257
10.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02668/08-20 Лист6894/5/08-01-12-
Про звіти щодо надходжень податків і зборів

258
15.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ 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
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02619/08-29 Лист5301-1300/5302
Про надання інформації щодо перевірки стану 
пожежної  та техногенної безпеки на об'єктах 
Запорізької обласної ради

259
09.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02620/08-29 Доповідна записка5301-1301/5302
Про перевірки стану усунення порушень вимог 
пожежної та техногенної безпеки в закладах, які 
перебувають у сфері управління підрозділів 
Запорізької облдержадміністрації

260
09.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02641/08-22 Лист5301-1547/5304
Про виділення пально-мастильних матеріалів

261
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

02717/08-22 ЛистВих-07-13-13/16
Про розгляд звернення Абрикосова Д.В. щодо 
реалізації пального

262
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02722/08-49 Листб/н
Про призначення підготовчого судового засіданні в 
режимі відеоконференції по справі ТОВ 
"Агрохімпродукт"

263
16.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

02448/08-49 Рішення908/1727/19
РІШЕННЯ суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

264
21.01.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02586/08-49 Рішення908/1724/19
РІШЕННЯ суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

265
21.01.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02672/08-49 Ухвала908/170/21
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Преображенське"

266
15.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура
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02444/08-46 Лист24-175вих-21
Про конфлікт на території Запорізької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 80

267
11.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02596/08-49 Лист15/3-2159-21
Про позовну заяву по справі ЗАТ "Аграрний дім"

268
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02598/08-46 Лист15/1-312вих-21
Про надання інформації щодо погодження проєкту 
землеустрою ТОВ "Естейтл"

269
15.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02612/08-46 Лист09/3-966-21
Про надання результатів розслідування за фактом 
пожежі на території КНП "Запорізька обласна 
інфекційна лікарня" ЗОР

270
12.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02711/08-46 Лист15/2-253вих-21
Про надання інформації щодо розрахунків із ТОВ 
"Магістральбудмонтаж"

271
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02712/08-46 Лист15/2-252вих-21
Про надання інформації щодо розрахунків із ТОВ 
"Запоріжводсервіс"

272
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02713/08-46 Лист15/2-250вих-21
Про надання інформації щодо розрахунків із ТОВ 
"Грифон Груп"

273
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02714/08-46 Лист15/2-248вих-21
Про надання інформації щодо розрахунків із ТОВ 
"Магістральбудмонтаж"

274
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02715/08-46 Лист09/4-127вих-21
Про постанову координаційної наради керівників 
правоохоронних органів Запорізької області від 
18.02.2021

275
17.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

38



№
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

02531/08-41 Лист12.3/23
Про організацію зустрічі 18.03.2021

276
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ 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

02696/08-22 Лист01-08/356
Про виділення паливно-мастильних матеріалів з 
регіонального матеріального резерву

277
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

02449/08-49 Лист22ц/807/1036/21
Про копію постанови суду по справі Кулієва В.Е.

278
09.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02671/08-49 Лист22-ц/807/1210/2
Про копію апеляційної скарги по справі Іхно І.С. та 
виклик до суду на 14.04.2021

279
11.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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

02684/08-21 Лист156-Р
Про пропозиції з питань заходів у сфері 
нарахування і сплати податків, зборів, спрямованих 
на підтримку суб'єктів господарювання в умовах 
реалізації завдань із протидії поширенню 
COVID-19

280
17.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

02506/08-39 Лист2-3-6/624-21
Про затвердження плану заходів з охорони водних 
біоресурсів у період нересту

281
16.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02587/08-49 Лист18.17-39/714
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС
Про постанову щодо відкладення проведення 
виконавчих дій по справі ТОВ "Барт-Будсервіс"

282
11.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

02646/08-48 Лист52/СК
Про проведення наради щодо призову громадян на 
військову службу 23.03.2021 о 14-00

283
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

02642/08-22 Лист03.3-01/487
Про включення до складу робочої групи з питань 
боротьби з нелегальним обігом і роздрібною 
торгівлею пальним

284
18.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02643/08-46 Лист08-67/906
Про Довідку за результатами проведених 
щомісячних безвиїзних перевірок

285
11.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

02588/08-46 Лист34-1861вих-21
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про вжиття заходів до проведення державної 
реєстрації права власності на земельні ділянки

286
12.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02723/08-46 Лист115/2-37вих21
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо затвердження 
санітарно-технічного паспорту полігону ТПВ

287
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

02657/08-21 Лист02/1-31-00941
Про створення робочої групи щодо державного 
майна 

288
16.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

40



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02454/08-40 Лист08-05/1424
Про ініціювання процедури передачі земельної 
ділянки у м.Мелітополі

289
15.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління державної служби якості освіти у Запорізькій 
області

02417/08-32 Лист03-23/298
Про актуалізацію Державної інформаційної 
системи освіти

290
12.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

02702/08-46 Лист4997/41/32/01-20
Про надання допомоги в проведенні реконструкції 
адмінбудівлі та кімнати самопідготовки

291
10.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02592/08-46 Лист59/30-79нт
Про усунення передумов до виникнення 
надзвичайних ситуацій на території Василівського 
р-ну

292
09.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02605/08-46 Лист59/20-1125нт
Про проведення засідання Координаційної групи 
АТЦ при УСБУ в Запорізькій області 19.03.2021

293
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02664/08-46 Лист59/14/557нт
Про надання інформації у сфері інформаційної 
безпеки

294
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02727/08-46 Лист59/13-1184нт
Про нагородження Івашка А.В. (та інші)

295
19.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02438/08-45 Лист21-28-1073
Про підписання проєктів додаткових угод та актів 
приймання-передачі обладнання

296
11.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

41



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02573/08-29 Лист16-3895/161-2
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

297
16.03.2021від

№
від 17.03.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02676/08-29 Лист26-4084/263-2
Про втрату актуальності листа МНС від 26.01.2008 
№ 09-809/304

298
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

02453/08-20 Лист1461/5/99-99-04-
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, які здійснюють торгівлю пальним

299
15.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02675/08-22 Лист1571/5/99-99-04-
Про протидію незаконному обігу пального

300
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

02650/08-22 Лист02650/08-22796/
Про перенесення семінару  щодо закупівель в 
дорожній галузі на 26-27.05.2021

301
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

02476/08-22 Лист437/17.1.1/5-21
Про проведення 17.03.2021 засідання НКРЕКП 
м.Київ

302
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

02678/08-33 Лист5296/5-16-21
Про подачу пропозицій за напрямом "Стаціонарна 
психіатрична допомога"

303
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

02435/08-28 Лист0000-0204-5/254
Про притягнення до адміністративної 
відповідальності особи, яка вчинила домашнє 
насильство   

304
11.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

42
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02436/08-28 Лист0000-0302-5/257
Про популяризацію сервісу "Почуй мене"

305
11.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02480/08-35 Лист0000-030102-КО
Про розгляд звернення Тріфанової В.Ю. та інших 
щодо відшкодування вартості послуги з догляду за 
дитиною

306
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

02633/08-47 Лист22-03/15077/21
Про супровід кампанії з електронного 
декларування 2021

307
17.03.2021від

№
від 18.03.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

02477/08-48 Лист811/14-05/2-21
Про реагування на виникнення надзвичайних 
ситуацій

308
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Федерація роботодавців

02434/08-21 Лист10-17-5582
Про безоплатну передачу житлових будинків, які не 
увійшли до статутного капіталу ПАТ 
"Запоріжжяобленерго",  до комунальної власності 
територіальних громад Запорізької області

309
15.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

02473/08-21 Лист10-24-5659
Про врегулювання питання щодо розпорядження 
державним майном. яке у процесі приватизації не 
увійшло до статутних капіталів господарських 
товариств

310
15.03.2021від

№
від 16.03.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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№
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

02428/08-29 Лист01-909/48-21
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З 
УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ
Про співпрацю у рамках виконання заходів, які 
пов'язані з 35-ми роковинами Чорнобильської 
катастрофи

311
12.03.2021від

№
від 15.03.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02677/08-37 Лист140//02-21
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
УКРАЇНИ
Про розвиток туризму на території ОТГ

312
18.03.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02707/08-20 Лист170/5/31-00-12-0
ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ 
ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ
Про надання інформації щодо стану розрахунків 
платників податків з місцевими бюджетами

313
16.02.2021від

№
від 19.03.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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