
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 22.03.21 по 31.03.21

Ф21-КА
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документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Заступники голови ОДА

02779/08-43 Доповідна запискаб/н

З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник культури України" Абеляшевій Л.А.

1

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

02785/08-42 Доповідна запискаб/н

Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про ініціювання розірвання контракту з 
директором КУ "Михайлівський 
психоневрологічний інтернат "  ЗОР Березовським 
І.І.

2

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02838/08-20 Доповідна запискаб/н

З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету у 2021 році на розбудову Національного 
заповідника "Хортиця", проведення робіт з 
встановлення Державного прапору України

3

23.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02839/08-20 Доповідна запискаб/н

З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету у 2021 році на реалізацію заходів 
регіональних програм

4

23.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02840/08-25 Доповідна запискаб/н

З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про надання пропозицій при закупівлі робіт з 
капітального ремонту та реконструкції приміщень 
закладів охорони здоров'я

5

23.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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03012/08-33 Доповідна запискаб/н

З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про надання інформації щодо доступності закладів 
охорони здоров'я для осіб з інвалідністю та 
маломобільних груп населення

6

26.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03114/08-28 Доповідна запискаб/н

Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про забезпечення реалізації державної політики у 
сфері праці, зайнятості населення, 
соціально-трудових відносин, соціального діалогу, 
безпечної життєдіяльності населення та 
альтернативної (невійськової) служби районними 
державними адміністраціями

7

29.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03119/08-33 Доповідна запискаб/н

З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про зрив термінів установки комп'ютерного 
томографу та рентгенологічної системи в 
приймальному відділенні КНП "Спеціалізована 
медико-санітарна частина" Енергодарської міської 
ради

8

29.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03144/08-43 Доповідна запискаб/н

З. НЕКРАСОВА (Управління молоді і спорту)
Про нагородження Волощука Г.Б.

9

29.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

02750/08-48 Доповідна запискаб/н

З. БОЙКО (Відділ взаємодії з правоохоронними 
органами)
Про виділення коштів для реалізації обласної 
цільової програми "Призовна дільниця"

10

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

02751/08-48 Доповідна запискаб/н

З. БОЙКО (Відділ взаємодії з правоохоронними 
органами)
Про виділення коштів для реалізації обласної 
цільової програми щодо забезпечення 
територіальної оборони області

11

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

2
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02752/08-48 Доповідна запискаб/н

З. БОЙКО (Відділ взаємодії з правоохоронними 
органами)
Про виділення коштів для реалізації обласної 
Програми організаційного забезпечення діяльності 
судів

12

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Верховна Рада України

03091/08-01 Закон України1292-ІХ

Про внесення змін до статті 259 Кримінального 
кодексу України щодо посилення відповідальності 
за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу 
безпеці громадян

13

02.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

03092/08-01 Закон України1328-ІХ

Про внесення змін до Закону України "Про 
правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства" щодо подання іноземцями та 
особами без громадянства біометричних даних для 
оформлення віз

14

04.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

03093/08-01 Закон України1319-ІХ

Про внесення змін до статті 12 Закону України 
"Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території 
України" щодо встановлення альтернативної 
підсудності справ, учасники яких постійно 
проживають на тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

15

04.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

03094/08-01 Закон України1237-ІХ

Про ратифікацію Додатків до прикордонних 
документів, складених за результатами Першої 
спільної перевірки проходження лінії державного 
кордону між Україною і Угорщиною, проведеної в 
період 1997-2003 років, та Заключного протоколу 
спільної перевірки державного кордону між 
Україною і Угорщиною, проведеної в період 
2009-2016 років

16

16.02.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

3
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03095/08-01 Закон України1236-ІХ

Про ратифікацію Меморандуму між Кабінетом 
Міністрів України і Урядом Республіки Австрія 
про взаємний доступ на ринки праці членів сімей 
працівників дипломатичних представництв та 
консульських установ

17

16.02.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

03096/08-01 Закон України1234-ІХ

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки Польща про 
утримання прикордонних дорожніх мостових 
об’єктів на українсько-польському державному 
кордоні

18

16.02.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

03097/08-01 Закон України1300-ІХ

Про ратифікацію Поправки до статті 24 Статуту 
Організації Чорноморського Економічного 
Співробітництва

19

02.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

03098/08-01 Закон України1301-ІХ

Про приєднання України до Міжамериканської 
конвенції про підтвердження та інформацію 
стосовно іноземного законодавства

20

02.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

03099/08-01 Закон України1353-ІХ

Про внесення зміни до статті 9-2 Закону України 
"Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації 
вакцин або інших медичних імунобіологічних 
препаратів під зобов’язання

21

19.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03100/08-01 Закон України1338-ІХ

Про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення комерційного обліку природного 
газу" щодо перегляду термінів встановлення 
споживачам лічильників природного газу

22

05.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

4
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03101/08-01 Закон України1320-ІХ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання надмірному тиску на 
суб’єктів господарювання

23

04.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03102/08-01 Закон України1294-ІХ

Про внесення зміни до пункту 4 розділу XXI 
"Прикінцеві та перехідні положення" Митного 
кодексу України щодо звільнення від 
оподаткування ввізним митом нового устаткування 
(обладнання) та комплектуючих виробів до нього, 
що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту 
із значними інвестиціями на виконання 
спеціального інвестиційного договору

24

02.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

03103/08-01 Закон України1293-ІХ

Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо особливостей оподаткування суб’єктів 
господарювання, які реалізують інвестиційні 
проекти із значними інвестиціями в Україні

25

02.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03104/08-01 Закон України1150-ІХ

Про Бюро економічної безпеки України

26

28.01.2021від

№

від 29.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

02735/08-09 Депутатське звернення04-14/05-2021/9

КОМІТЕТ ВРКУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про слухання у Комітеті  02.04.2021 об 11.00

27

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02918/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/1

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про зміну дати проведення слухань на тему: "Про 
стан виконання Стратегії подолання бідності" на 
07.04.2021

28

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

5
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03240/08-09 Депутатське звернення04-23/11-2021/1

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про запрошення на комітетські слухання на тему: 
"Державна регіональна політика: виклики, ризики, 
можливості" 12.04.2021 о 14:00

29

31.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання об'єднаних територіальних 
громад, децентралізація

паперовий паперова

Народні депутати України

02745/08-09 Депутатське звернення04-21/08-2021/9

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про надання статусу бази олімпійської підготовки 
СК «Мотор Січ»

30

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03065/08-09 Лист362/1

НДУ М. НІКІТІНА
Про надання матеріальної допомоги гр. Сорокліні 
К.Г.

31

26.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03083/08-09 Депутатське звернення132-К

НДУ КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.
Про підтримку громадських організацій ветеранів

32

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03117/08-09 Депутатське звернення283д9/15-2021/1

НДУ ШТЕПА С.С.
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник культури України" Висоцькій Л.О.

33

29.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

03131/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1

НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про фінансування заходів протипожежної безпеки 
закладів освіти на території 
Кам’янсько-Дніпровської ОТГ

34

29.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03173/08-09 Депутатське звернення283д9/15-2021/1

НДУ ШТЕПА С.С.
Про виділення коштів обласного бюджету на 
підтримку громадських організацій для осіб з 
інвалідністю

35

30.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03145/08-15 Лист2485.2/21/23.2

Про спеціальну доповідь "Стан додержання прав і 
свобод людини в місцях несвободи у період дії 
надзвичайної ситуації, пов'язаної із поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

36

18.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03146/08-15 Лист2550.2/21/01

Про щорічну доповідь щодо стану додержання та 
захисту прав і свобод людини і громадянина в 
Україні за 2020 рік

37

18.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03185/08-15 Лист2683.2/21/32.1

Про надання інформації щодо служб у справах 
дітей

38

23.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03251/08-15 Лист2965.2/21/Х38

Про надання інформації щодо фактів домашнього 
насильства

39

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03252/08-15 Лист2988.2/21/Х38

Про надання інформації щодо реалізації державної 
політики у сфері протидії торгівлі людьми

40

31.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Академії

03224/08-41 Лист94

ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ 
ГЕННАДІЯ УДОВЕНКА
Про проведення засідання регіональної платформи 
зовнішніх зносин 06.04.2021

41

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

Громадські об'єднання

02910/08-47 Лист10162/03

ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ШТАБ"
Про проведення заходу "Онлайн-марафон 
останньої надії" 30.03.2021

42

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання дотримання вимог 
антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03064/08-20 Лист23/03

Про виділення коштів для забезпечення житлом 
чорнобильців до 35-ї річниці Чорнобильської 
катастрофи

43

22.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

03086/08-44 Лист2603-21-КМОВ

ГО "УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ"
Про приведення діяльності органів виконавчої 
влади у відповідність до чинного законодавства в 
частині надання безоплатної первинної правової 
допомоги

44

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання діяльності громадських 
організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

02732/08-41 ЛистOD-2021-333

ПРОЕКТ USAID "ПІДТРИМКА РЕФОРМИ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я"
Про міжнародну співпрацю для територіальних 
громад - власниць лікарень

45

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

03225/08-41 Листб/н

ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
В УКРАЇНІ
Про проєкт "Підтримка кращої стійкості розвитку 
регіону Азовського моря"

46

31.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02759/08-40 Лист17/03-21/2

ТОВ "САН ВАТ"
Про розірвання договору оренди землі

47

17.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

02760/08-40 Лист16/03-21/1

ТОВ "САН ТЕРМІНАЛ"
Про розірвання договору оренди землі

48

16.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

02762/08-28 Лист60/4

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про участь у Пленумі Ради 25.03.2021

49

17.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

8



№
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

02800/08-51 Лист29/1.8-902

ДУ "УКРОБОРОНСЕРВІС"
Про надання послуг у сфері захисту інформації

50

25.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

02802/08-49 Листб/н

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АРХИПЕНКА"
Про відзив на апеляцію по справі ТОВ 
"Агрохімпродукт"

51

17.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02823/08-21 Лист018/Or-2021

КОМАНДА "URSECO HANDELS GMBH@CO"
Про проведення онлайн-наради для внесення 
пропозицій щодо процесу приватизації ДП 
"Кремнійполімер"

52

21.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

02853/08-51 Листб/н

ТОВ "ВАЙДЕР"
Про презентацію мультивізора "Wider"

53

23.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

02872/08-37 Лист703/01

ДУХОВНЕ УПРАВЛІННЯ МУСУЛЬМАН 
УКРАЇНИ "УММА"
Про святкування ісламських свят в Україні

54

23.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

02878/08-40 Лист245

ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності земельних лісових 
ділянок

55

22.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

02887/08-41 Лист08-02/227

ДУ "ОФІС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ 
ІНВЕСТИЦІЙ"
Про проведення зустрічі з питань співпраці з ДУ 
"Юкрейнінвест" 29.03.2021

56

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

02899/08-40 Листб/н

ФОП ЛАГНО Ю.П.
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

57

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

9



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02928/08-32 Лист10

INTERNATIONAL INFORMATION NOBEL 
CENTRE
Про науково-технічну експертизу виробництва 
наукомісткої продукції на базі "Заводу 
напівпровідників"

58

18.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Освіта і наука паперовий паперова

02930/08-33 Лист1/1665/21

ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про сприяння знімальній групі

59

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02943/08-41 Лист89

ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Про проведення семінару політико-дипломатичних 
засобів відновлення територіальної цілісності 
країни 01-02.04.2021 (онлайн)

60

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

02944/08-22 Лист19.1-24-283

ДП "ДЕРЖДОРНДІ"
Про можливість запровадження 
інформаційно-аналітичної системи моніторингу 
витрат на дорожні роботи в області

61

23.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

02945/08-41 Лист67

ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про співробітництво

62

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

02946/08-23 Лист2-ДФІнфо

ПРОГРАМА USAID З АГРАРНОГО І 
СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ
Про започаткування Української мережі 
демонстраційних ферм і залучення місцевих 
суб'єктів до її діяльності

63

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання агропромислового комплексу, 
лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

02967/08-22 Листб/н

ТОВ "ПП "ІНВЕСТ-ПАК" ТА ІНШІ
Про усунення пошкоджень дорожнього покриття 
(вул. Виборзька м. Запоріжжя)

64

25.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

02975/08-48 Лист185

ТОВ "МОКРЯНСЬКИЙ КАМ'ЯНИЙ КАР'ЄР №3"
Про надання інформації щодо організації та 
ведення військового обліку призовників

65

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

02983/08-49 Лист335/11295/19

ІХНО І.С.
Про відзив на апеляційну скаргу Фрикіної Н.В.

66

20.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02984/08-49 Лист335/11295/19

ІХНО І.С.
Про відзив на апеляційну скаргу Запорізької 
облдержадміністрації

67

20.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03022/08-28 Лист76

АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про заборгованість з виплати заробітної плати 
директору Агенції

68

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03037/08-40 Листб/н

ФОП МЕДЮК Є.С., ФОП ГУЩИН І.М.
Про укладання договору оренди водного об'єкту

69

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

03042/08-23 Лист3708/3-И/39

ТОВ "СП "НІБУЛОН"
Про реконструкцію адміністративного корпусу з 
лабораторією на території перевантажувального 
терміналу

70

22.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Ринкові відносини і реформування в 
АПК

паперовий паперова

03068/08-40 Лист01/11734

НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

71

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

11
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Джерело  інформації 
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03069/08-40 Лист01/11724

НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

72

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

03070/08-40 Лист01/11728

НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

73

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

03071/08-40 Лист01/11731

НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

74

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

03072/08-40 Лист01/11729

НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

75

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

03073/08-40 Лист01/11727

НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

76

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

03074/08-40 Лист01/11725

НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

77

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

03075/08-40 Лист01/11733

НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

78

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

03076/08-40 Лист01/11735

НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

79

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03115/08-46 Лист25778

ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ ТАБІНСЬКИЙ О.В.
Про постанову щодо стягнення на заробітну плату 

80

19.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

03133/08-22 ЛистА-08/26

АСОЦІАЦІЯ "АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ" 
ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
Про застосування енергозаощаджувальних 
технологій

81

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

03140/08-19 Лист01-07/81

НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про оновлення інформації щодо складу 
територіальної тристоронньої 
соціально-економічної ради

82

22.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання соціально-економічного 
розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

03151/08-41 ЛистО/2393/2021032

МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН В УКРАЇНІ
Про презентацію Інформаційної довідки з питань 
прав працівників охорони здоров'я 06.04.2021

83

29.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

03152/08-41 Лист70

ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про участь в Українсько-угорському бізнес-форумі 
16.04.2021

84

29.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

03153/08-39 Лист643

ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС"
Про намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин ВП Дніпровська 
електроенергетична система"

85

25.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

13
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03154/08-39 Лист644

ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС"
Про намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин ВП Дніпровська 
електроенергетична система"

86

25.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

03155/08-39 Лист645

ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС"
Про намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин ВП Дніпровська 
електроенергетична система"

87

25.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

03156/08-39 Лист646

ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС"
Про намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин ВП Дніпровська 
електроенергетична система"

88

25.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

03157/08-39 Лист647

ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС"
Про намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин ВП Дніпровська 
електроенергетична система"

89

25.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

03222/08-35 Лист60/6

КОНФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
Про "Керівництво для роботодавців у сфері 
гендерної рівності та недискримінації"

90

26.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

03223/08-22 Лист31

ТОВ "ТЕХНОПОЛІГОН"
Про відвідування міжнародної виставки "HD 
Технополігон-2021" 27-29.04.2021

91

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

03239/08-41 Лист94,21

ФІЛІЯ "АКТЕД" В УКРАЇНІ
Про зустріч з питань співробітництва в рамках 
проєкту "Підтримка більшої стійкості регіону 
Азовського моря" 06.04.2021

92

26.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03245/08-40 Лист3867/07

ПРАТ "КИЇВСТАР"
Про дозвіл на складання технічної документації 
щодо встановлення меж земельної ділянки

93

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Посольства

02906/08-41 Лист6156/17-803-184

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В КНР
Про розвиток міжрегіонального співробітництва з 
містами та асоціаціями КНР

94

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

Суди

02786/08-49 Лист2/325/62

ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду 05.04.2021

95

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02787/08-49 Лист540/14510/20

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД М. 
КИЄВА
Про виклик до суду 23.03.2021

96

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02788/08-49 Лист645/4828/20

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД. М. 
ХАРКОВА
Про виклик до суду 29.03.2021

97

11.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, арбітражу

паперовий паперова

03135/08-49 Лист340/698/20

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду на 12.04.2021 по справі 
Гордієнка В.В.

98

24.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

02842/08-43 Лист03

БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БАЖАННЯ"
Про замовлення на нагородження ліквідаторів 
Чорнобильської аварії

99

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

15
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Кабінет Міністрів України

02734/08-17 Лист8964/0/2-21

(О. Ярема) Про проведення наради 26.03.2021 о 
10-00 щодо застосування окремих показників 
ефективності діяльності голів обласних державних 
адміністрацій

100

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02740/08-06 Доручення11701/1/1-21

(О. Резніков) НДУ ПАВЛОВСЬКИЙ П.І.
Про надання переліку злітно-посадкових смуг, які 
перебувають у комунальній власності

101

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

02741/08-06 Доручення11421/1/1-21

(М. Федоров) Про впровадження реабілітації 
хворих після перенесеного захворювання на 
COVID-19

102

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02742/08-03 Постанова204

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 листопада 2015 р. № 1068

103

17.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02743/08-03 Постанова208

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для створення 
центрів креативної економіки

104

17.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02744/08-03 Постанова210

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 2 серпня 1995 р. № 597 і від 19 травня 
1999 р. № 859

105

17.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

02755/08-17 Лист19-15/184

(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

106

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02820/08-17 Лист9185/0/2-21

УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З 
ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про підвищення кваліфікації осіб, відповідальних 
за реалізацію гендерної політики 

107

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

02831/08-03 Постанова228

Про реалізацію експериментального проекту з 
організації проведення експертизи Національної 
програми інформатизації та окремих її завдань 
(проектів)

108

17.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

02832/08-03 Постанова227

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 19 вересня 2018 р. № 749 і від 3 
березня 2020 р. № 193

109

17.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02835/08-17 Лист9098/0/2-21

(В. Федорчук) Про звернення Запорізької обласної 
організації профспілки працівників охорони 
здоров'я України стосовно проблемних питань 
оплати праці медичних та інших працівників 
закладів охорони здоров'я

110

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

02836/08-06 Доручення11744/1/1-21

(Д. Шмигаль) Про доопрацювання проекту Закону 
України "Про основи територіальної оборони 
України"

111

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

02837/08-06 Доручення12010/1/1-21

(Д. Шмигаль) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про забезпечення фінансування пожежної безпеки 
у закладах загальної середньої освіти у місті 
Бердянську Запорізької області на 2021 рік

112

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02849/08-06 Доручення12525/0/1-21

(Д. Шмигаль) Про критичне навантаження на 
заклади охорони здоров'я

113

23.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

17



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02850/08-03 Постанова232

Деякі питання зарахування частини акцизного 
податку з виробленого в Україні та ввезеного на 
митну територію України пального до загального 
фонду відповідних бюджетів місцевого 
самоврядування

114

17.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02890/08-06 Доручення11915/1/1-21

(О. Резніков) Про затвердження персонального 
складу Національної ради з питань раннього 
втручання

115

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

02891/08-06 Доручення12387/1/1-21

(Д. Шмигаль) НДУ МІНЬКО С.А.
Про врегулювання питання виплати недоплаченої у 
2020 році разової грошової допомоги деяким 
пільговим категоріям громадян

116

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

02892/08-17 Лист9324/0/2-21

(В. Федорчук) Про результати засідання 
Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства

117

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

02911/08-06 Доручення12760/0/1-21

(Д. Шмигаль) Про заходи щодо протидії 
незаконному обігу пального

118

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

02912/08-06 Доручення10898/1/1-21

(О. Уруський) Про звернення депутатів Волинської 
обласної ради щодо врегулювання окремих питань 
організації підготовки та проведення призову 
громадян на строкову військову службу

119

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

02942/08-17 Лист9513/0/2-21

(П. Полянський) ГО "УКРАЇНСЬКА 
ДЕМОКРАТІЯ"
Про вжиття заходів щодо забезпечення 
конституційного права громадян на особистий 
прийом посадовими особами органів виконавчої 
влади

120

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання звернення громадян, 
Урядового контактного центру

паперовий паперова

18



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02976/08-03 Розпорядження230-р

Про затвердження чисельності громадян України, 
що підлягають призову на строкову військову 
службу, обсягу видатків для проведення призову у 
квітні — червні 2021 року

121

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

02979/08-17 Лист9648/0/2-21

(В. Поліщук) Про відключення абонентів 
природного газу у м. Бердянськ, с. Азовське, с. 
Нововасилівка, с.Шовкове

122

25.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

02980/08-06 Доручення12607/1/1-21

(Д. Шмигаль) НДУ ШТЕПА С.С.
Про внесення змін до порядку відбору проєктів 
робіт з реставрації, консервації, ремонту на 
пам’ятках культурної спадщини

123

25.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

02990/08-17 Лист9673/0/2-21

(В. Федорчук) КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"
Про надання роз'яснення щодо здійснення доплати 
до заробітної плати медичним працівникам

124

25.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02994/08-06 Доручення12431/1/1-21

(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу засідання 
Міжвідомчої координаційної комісії з питань 
регіонального розвитку від 11.03.2021

125

25.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання соціально-економічного 
розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

03006/08-17 Лист9743/0/2-21

(В. Поліщук) Про звернення членів правління АТ 
"Укрзалізниця" щодо врегулювання проблем, 
пов’язаних із відшкодуванням витрат на 
забезпечення пільгових перевезень громадян 
приміськими поїздами

126

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

03056/08-03 Розпорядження232-р

Про схвалення звіту про виконання Закону України 
“Про Державний бюджет України на 2020 рік”

127

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03057/08-03 Розпорядження234-р

Про передачу цілісних майнових комплексів 
державних закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти у спільну власність 
територіальних громад Донецької, Луганської, 
Запорізької та Львівської областей

128

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

03058/08-03 Постанова248

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 19 серпня 2002 р. № 1200

129

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03059/08-03 Постанова249

Про затвердження Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на розвиток мережі центрів надання 
адміністративних послуг

130

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03061/08-06 Доручення10118/89/1-21

(М. Федоров) Про матеріали за результатами 
проведення зустрічі з Прем'єр-міністром України 
від 25.02.2021 щодо утворення та реорганізації 
райдержадміністрацій

131

26.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03077/08-06 Доручення28647/4/1-20

(М. Федоров) ГОЛОВА ВРУ РАЗУМКОВ Д.
Про депутатський запит народного депутата 
України Мельника П.В. щодо низького рівня 
покриття та якості мобільного зв'язку, зокрема 
надання послуг мобільного інтернету, у м. 
Приморськ та інших населених пунктах Приазов'я

132

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

03078/08-06 Доручення12913/1/1-21

(Д. Шмигаль) ГОЛОВА ВРУ РАЗУМКОВ Д.
Про депутатський запит народного депутата 
України Констанкевич I. М. щодо обсягів 
компенсацій та допомог громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

133

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

20
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03079/08-17 Лист9837/0/2-21

(С. Дехтяренко) Про визначення єдиного суб’єкта 
управління довгостроковими фінансовими 
вкладеннями держави

134

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

03080/08-06 Доручення11798/1/1-21

(М. Федоров) Про видатки на оплату праці 
працівникам райдержадміністрацій за лютий 2021 
року

135

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03085/08-17 Лист9876/0/2-21

(В. Федорчук) Про направлення спеціальної 
доповіді "Стан додержання прав і свобод людини в 
місцях несвободи у період дії надзвичайної 
ситуації, пов’язаної із поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2"

136

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03118/08-06 Доручення11139/1/1-21

(О. Резніков) Про виконання доручення КМУ від 
03.12.2018 № 1746/2т стосовно національної 
безпеки

137

29.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

03128/08-17 Лист10062/0/2-21

(О. Ярема) Про застосування окремих показників 
ефективності діяльності голів обласних, Київської 
та Севастопольської міських держадміністрацій

138

29.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання соціально-економічного 
розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

03141/08-17 Лист10090/0/2-21

(В. Поліщук) ТОВ "ЗАПОРОЖПРОЕКТ"
Про розслідування діяльності Департаменту 
капітального будівництва Запорізької 
облдержадміністрації під керівництвом Яроша В.О.

139

29.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03148/08-17 Лист10116/0/2-21

(В. Федорчук) Про щорічну доповідь з питань 
стану додержання та захисту прав і свобод людини 
і громадянина в Україні

140

29.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

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

03214/08-06 Доручення51042/11/1-20

(М. Федоров) Про забезпечення поточними 
видатками місцевих державних адміністрацій

141

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03215/08-06 Доручення9980/1/1-21

(М. Федоров) Про аналіз інформації 
облдержадміністрацій щодо використання видатків 
на оплату праці за січень 2021 року

142

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03218/08-06 Доручення13805/0/1-21

(Д. Шмигаль) Про результати селекторної наради 
під головуванням Президента України від 
29.03.2021

143

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К

Інші корпорації

02877/08-21 Лист16

ТОВ "ОРІХІВСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР"
Про надання копії Договору купівлі-продажу 
цілісного майнового комплексу 
підприємства-банкрута

144

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

03010/08-22 Лист25-3/233

ВСЕУКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЯ АСОЦІАЦІЯ
Про перенесення Конференції "Перспективи 
дорожнього сезону 2021: влада та бізнес" на 
20.04.2021

145

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство закордонних справ

02825/08-41 Лист413/14-194/087-

Про мережі творчих міст ЮНЕСКО

146

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

02737/08-39 Лист25/8-12/5654-21

Про удосконалення процесів виконання функцій 
місцевими державними адміністраціями, 
оптимізації завдань, які на них покладаються 
відповідно до Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації»

147

17.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

02767/08-39 Лист25/6-23/5737-21

Про забезпечення оперативного оприлюднення та 
подальшого оновлення на Єдиному державному 
веб-порталі відкритих даних об’єктів утворення, 
оброблення та утилізації відходів

148

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

02937/08-39 Лист25/5-21/6006-21

Про участь у обговоренні основних положень 
наказу Міндовкілля від 15.03.2021 № 193 "Про 
затвердження Загальних методичних рекомендацій 
щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки 
впливу на довкілля" 30.03.2021 о 12-00

149

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

02978/08-39 Лист25/7-11/6060-21

Про створення відкритої бази даних об'єктів 
природно-заповідного фонду

150

25.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

02768/08-37 Лист3071/6.11.2

Про зняття з контролю листа від 29.04.2013 № 
1171/10/61-13

151

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання агропромислового комплексу, 
лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03243/08-38 Лист3608/5.11.3

Про проведення вакцинальної кампанії проти 
COVID-19

152

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

02941/08-34 Лист2542/7.1

Про зняття з контролю документів 

153

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03081/08-34 Лист02.02-14/157

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА 
СПОРТУ
Про впровадження рекомендацій щодо 
стратегічного розвитку фізичного виховання та 
спорту серед учнівської та студентської молоді на 
період до 2025 року

154

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02746/08-33 Лист28/8535/2-21

Про проведення вакцинації від COVID-19 в Україні

155

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02873/08-33 Лист28/8985/2-21

Про проведення селекторної наради з питань 
вакцинації від COVID-19 24.03.2021 о 15-30

156

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02913/08-33 Лист28/9044/2-21

Про проведення вакцинації від COVID-19 в Україні

157

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03007/08-33 Лист28/9328/2-21

Про проведення вакцинації від COVID-19 в Україні

158

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03149/08-33 Розпорядження22

Про внесення змін до Переліку закладів охорони 
здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

159

26.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03150/08-33 Розпорядження24

Про внесення змін до Переліку закладів охорони 
здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з 
гострою респіраторною хворобою CjVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

160

27.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

24



№
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

03172/08-33 Лист26-02/36/99-21

Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження обсягів обов’язкового 
забезпечення потреб системи охорони здоров’я 
України донорською кров’ю, компонентами та 
препаратами крові на 2021 рік з урахуванням їх 
відповідних резервів"

161

29.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03178/08-33 Лист10.5-02/9727/2-2

Про проблемні питання, що виникли під час 
будівництва та реконструкції приміщень для 
встановлення комп’ютерних томографів

162

30.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03216/08-33 Розпорядження26

Про внесення змін до Переліку надавачів медичних 
послуг, визначених для забезпечення вакцинації від 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

163

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

02780/08-26 Лист7/10.3/4182-21

Про звірку ліцензіатів у сфері теплопостачання

164

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

02828/08-25 Лист7/19/4247-21

Про уточнені форми подання інформації на заміну 
листа Мінрегіону від 25.01.2021 № 7/19.5/933-21

165

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02833/08-29 Лист7/8.3/4256-21

Про запит Голові Державної комісії з питань ТЕБ 
та НС щодо системних порушень місцевими 
комісіями права осіб на пільговий проїзд в умовах 
запровадженого карантину

166

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02847/08-50 Лист7/4/4261-21

Про проведення селекторної наради 24.03.2021 о 
17-00

167

23.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

25



№
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

02879/08-26 Лист7/11.1/4285-21

Про вжиття заходів до належного регулювання 
теплопостачання організаціями обсягу подачі 
теплової енергії у багатоквартирні будинки, які 
обладнані засобами обліку теплової енергії

168

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

02881/08-21 Лист7/14.1/4274-21

Про надання інформації щодо переведення дачних і 
садових будинків у жилі будинки

169

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

02919/08-27 Лист7/14.2/4354-21

Про надання інформації щодо органів з присвоєння 
адрес

170

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02947/08-26 Лист7/9.4/4370-21

Про зняття з контролю листа від 18.11.2020 № 
7/11.3/18526-20 щодо ліквідації наслідків негоди

171

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

03130/08-26 Лист7/9.4/4530-21

Про звітування щодо проведення акції "За чисте 
довкілля" 

172

29.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

03161/08-25 Лист7/19.5/4586-21

Про моніторинг проєктів, які реалізовуватимуться в 
регіонах в рамках програми "Велике будівництво" 
у 2021 році

173

30.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03211/08-50 Лист7/4/4617-21

Про проведення селекторної наради 31.03.2021 о 
17-00

174

30.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03241/08-26 Лист7/32/4659-21

Про надання планових показників з підготовки 
об’єктів ЖКГ та об’єктів соціальної сфери до 
опалювального сезону 2021/22 року

175

31.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

03276/08-42 Лист7/34.1/4678-21

Про проведення обговорення законопроєкту № 
4298 з питань реформування місцевих державних 
адміністрацій 02.04.2021 об 11-30

176

31.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

26



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

02869/08-40 Лист3902-05/17878-0

Про надання інформації щодо земельних ділянок 
державної форми власності 

177

23.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

02880/08-41 Лист3902-05/18004-0

Про виконання Плану заходів стосовно 
популяризації інвестиційного потенціалу України у 
світі на період до 2025 року 

178

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

02914/08-31 Лист4601-04/18086-0

Про опитування щодо оновлення Експортної 
стратегії України

179

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання побутового та торговельного 
обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

02977/08-19 Лист4315-07/18454-0

Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів до мінімізації дій РФ з дестабілізації 
ситуації в економіці України 

180

25.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання соціально-економічного 
розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

03005/08-48 Лист3012-06/18776-0

Про надання інформації у сфері національної 
безпеки

181

26.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02739/08-35 Лист5136/0/2-21/19

Про забезпечення функціонування  ЄІАС "Діти" в 
умовах децентралізації

182

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

02804/08-28 Лист5185/0/2-21/57

Про пропозиції до проекту наказу Мінсоцполітики 
"Про затвердження Державних стандартів надання 
соціальних послуг особам, які постраждали від 
домашнього насильства та насильства за ознакою 
статі"

183

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02830/08-35 Лист5202/0/2-21/57

Про моніторинг Національного плану дій з 
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
"Жінки, мир, безпека" на період до 2025 року

184

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

02848/08-28 Лист5219/0/2-21/20

Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

185

23.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

02995/08-35 Лист5477/0/2-21/57

Про проведення конференції з питань раннього 
втручання 30.03.2021 о 10-00

186

25.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

02996/08-35 Лист5481/0/2-21/57

Про затвердження Національного плану дій з 
виконання рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях Комітету ООН з ліквідації 
дискримінації щодо жінок

187

25.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

03087/08-28 Лист5645/0/2-21/51

Про надання інформації щодо реалізації проєкту 
"Модернізація системи соціальної підтримки 
населення України"

188

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03212/08-28 Лист5774/0/2-21/57

Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту майнових прав окремих 
категорій осіб та відшкодування витрат на догляд 
за такими особами"

189

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Міністерство фінансів

02936/08-20 Лист11320-09-6/9592

Про надання інформації щодо діяльності 
міжвідомчих робочих груп з протидії незаконному 
обігу пального

190

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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02989/08-20 Лист11320-10-62/971

Про заходи щодо боротьби з незаконним обігом і 
торгівлею пальним

191

25.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

02736/08-51 Лист1/06-3-3029

Про підтвердження фактичного функціонування 
ЦНАП органів місцевого самоврядування в 
населених пунктах адміністративних центрів 
районів

192

20.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

02803/08-51 Лист1/06-6-2993

Про запрошення на онлайн-захід щодо цифрової 
грамотності 24.03.2021 о 10:00

193

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

02827/08-51 Лист1/06-4-3098

Про дозвіл на торгівлю засобами зв'язку під час 
пандемії 

194

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

02834/08-21 Лист1/06-3-3118

Про подання звіту з функціонування ЦНАП

195

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

02917/08-51 Лист1/03-5-3203

Про затвердження Порядку реалізації 
експериментального проекту з організації 
проведення експертизи Національної програми 
інформатизації та окремих її завдань

196

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

02935/08-21 Лист1/06-3-3252

Про проведення вебінару з питань державної 
підтримки на розвитку ЦНАП 25.03.2021 о 16-00

197

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

29



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

02939/08-21 Лист1/20-3-3254

Про адміністративні послуги соціального характеру

198

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

03053/08-21 Лист1/06-3-3369

Про надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів 
надання адміністративних послуг

199

26.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бердянський міськвиконком

02770/08-22 Лист01-0678/33-1

Про відключення абонентів природного газу

200

17.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

02843/08-22 Лист001-0738/44-1

Про вжиття заходів щодо недопущення 
відключення абонентів природного газу

201

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

03120/08-22 Лист01-0771/33-1

Про вжиття заходів щодо недопущення 
відключення абонентів природного газу у м. 
Бердянськ, с. Азовське, с. Нововасилівка, 
с.Шовкове

202

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

03244/08-20 Лист001-0785/26-1

Про виділення додаткових коштів для реабілітації 
дітей з інвалідністю

203

26.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

02761/08-20 Лист01-01-44/1238

Про фінансування природоохоронних заходів

204

від

№

від 22.03.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

30



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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03113/08-43 Лист02-68/232-1

Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Поповій Л.О.

205

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ

Вільнянська міська рада

03228/08-33 Лист02-02-12/319

Про встановлення додаткових точок постачання 
кисню в КНП "Вільнянська багатопрофільна 
лікарня"

206

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

03047/08-20 Лист08/21-327

Про виділення коштів для виконання будівельних 
робіт

207

23.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

03247/08-20 Лист1165/09-04

Про фінансування заходів з цивільного захисту та 
пожежної безпеки на об'єктах комунальної 
власності

208

26.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Депутати Запорізької обласної ради

02747/08-09 Депутатське звернення13

ДОР ЧЕРНОВ О.В.
Про підтримку Запорізького бізнесу

209

12.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

02925/08-09 Депутатське звернення005/21

ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про фінансування на закупівлю обладнання для 
закладів охорони здоров'я

210

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

31



№
з/п

Джерело  інформації 
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02926/08-09 Депутатське звернення006/21

ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про фінансування на проведення робіт, пов'язаних 
з поліпшенням енергозберігаючих характеристик 
житлових будинків

211

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Обласна рада

02772/08-54 Рішення38

Про продовження строку дії контракту із 
Савенковою О.О., директором комунальної 
установи "Запорізький обласний контактний центр" 
Запорізької обласної ради

212

18.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02773/08-54 Лист1188/01-11

АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання спецтехніки 
для обслуговування території громади

213

18.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02774/08-54 Лист0987/01-11

ДОР ГЕОРГІЄВ Є.І.
Про виділення коштів на капітальний ремонт доріг 
по лікарняному містечку КНП "Бердянське 
територіальне медичне об'єднання" БМР

214

18.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02775/08-54 Лист1184/01-11

Про виділення коштів на заходи з озеленення 
міського парку м.Василівка 

215

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02776/08-54 Лист1180/01-11

БІЛЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на завершення та виконання 
робіт по 6-ти проєкта  Біленківської с/р

216

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ 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)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02777/08-54 Лист1264/01-10

ДОР О.МАШИНСЬКИЙ
Про виділення коштів на ремонт частини 
автомобільної дороги О081452 Балочки-Надійне та 
на реконструкцію водопроводу с.Кінські Роздори 
Пологівського р-ну

217

18.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02778/08-54 Лист1089/01-11

КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ 
МУЗЕЙ" 
Про виділення коштів на завершення робіт з 
реконструкції будівлі Музею

218

18.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02824/08-54 Лист01-26/0263

Про протокольне рішення №9 щодо відновлення в 
КНП "Запорізька обласна клінічна лікарня" 
госпітального відділення для учасників бойових 
дій...

219

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02882/08-54 Рішення60

Про безоплатну передачу нерухомого майна за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 71, з балансу 
комунального некомерційного підприємства 
«Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької 
обласної ради на баланс комунального 
підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної 
ради

220

18.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

02883/08-54 Рішення73

Про внесення змін до Порядку підготовки проєктів 
рішень обласної ради, затвердженого рішенням 
обласної ради від 25.02.2016 № 38 (зі змінами)

221

18.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02884/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)148

Про обласну цільову Програму забезпечення 
пожежної безпеки на об’єктах спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області на 2021-2025 роки

222

18.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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02885/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)149

Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 01.03.2018 № 62 (зі змінами)

223

18.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02886/08-54 Лист01-26/0289

Про закінчення терміну дії договорів надання 
водних об'єктів у тимчасове користування ФОП 
Новіковим Ф.М.

224

22.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

02901/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)142

Про Комплексну програму розвитку малого і 
середнього підприємництва в Запорізькій області 
на 2021-2025 роки

225

18.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

02902/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)147

Про Програму нарощування регіонального 
матеріального резерву для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки

226

18.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02903/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)150

Про внесення змін до рішення обласної ради від 
30.11.2017 № 54 «Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2018-2022 роки» (зі змінами 
та доповненнями)

227

18.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02904/08-54 Рішення161

Про внесення змін до бюджетних призначень

228

18.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02908/08-54 Лист05-К-137-2

ДОР БОЙЧУК Р.В. (ТІ ІНІШ)
Про відсутність фінансування заходів, які були 
включені до Програми сприяння виконанню 
депутатських повноважень

229

22.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ 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)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02931/08-54 Лист01-26/0277

Про надання інформації щодо закладів з надання 
соціальних послуг

230

18.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

02948/08-54 Рішення64

Про надання згоди на передачу введеного в 
експлуатацію об’єкта соціальної інфраструктури та 
об’єкта незавершеного будівництва

231

18.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02949/08-54 Рішення70

Про порушення клопотання щодо перейменування 
селища міського типу Більмак Пологівського 
району Запорізької області

232

18.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02950/08-54 Рішення72

Про припинення права користування частинами 
мисливських угідь державного підприємства 
«Запорізьке лісомисливське господарство», 
державного підприємства «Приморське лісове 
господарство» та надання мисливських угідь у 
користування для ведення мисливського 
господарства товариству з обмеженою 
відповідальністю «Мотор-Січ Руна» (код ЄДРПОУ: 
35345889)

233

18.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

02951/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)74

Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Комплексної програми підтримки та розвитку 
агропромислового комплексу Запорізької області 
на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 24.10.2019 № 22 (зі 
змінами)

234

18.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання агропромислового комплексу, 
лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02952/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)75

Про звіт облдержадміністрації щодо виконання у 
2020 році Цільової регіональної програми 
«Сільське подвір’я», затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 27.11.1998 № 7, зі 
змінами

235

18.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання агропромислового комплексу, 
лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

02953/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)76

Про звіт облдержадміністрації щодо виконання в 
2020 році Програми розвитку лісового фонду 
Запорізької області на період до 2022 року, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 01.03.2018 № 63, зі змінами

236

18.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

02954/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)79

Про звіт облдержадміністрації щодо реалізації у 
2020 році обласної програми «Молодій запорізькій 
родині - доступне житло» на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 66

237

18.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 
спорту

паперовий паперова

02955/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)119

Про звіт обласної державної адміністрації про хід 
реалізації обласної Програми соціальної підтримки 
ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з 
інвалідністю, інших соціальних груп населення, що 
перебувають у складних життєвих обставинах 
«Назустріч людям» на 2015 – 2019 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 25.12.2014 № 28, зі змінами та доповненнями

238

18.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

02956/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)120

Про хід реалізації у 2020 році Цільової програми 
соціальної підтримки населення Запорізької області 
«Назустріч людям» на 2020-2024 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
12.12.2019 № 135, зі змінами та доповненнями

239

18.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

02957/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)124

Про звіт облдержадміністрації щодо виконання в 
2019 році Програми розвитку і функціонування 
української мови в Запорізькій області на 
2016/2020 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 25.02.2016 № 5

240

18.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання освіти і науки паперовий паперова

36
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Джерело  інформації 
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02958/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)129

Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Комплексної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва в Запорізькій області 
на 2019-2020 роки за підсумками 2019 року

241

18.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

02959/08-54 Лист0745/01-11

Про виділення коштів на придбання машин для 
збору, транспортування та складування побутових 
відходів

242

23.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02960/08-54 Лист0941/01-11

КУ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ 
КРОВІ" ЗОР
Про виділення коштів для усунення порушень 
законодавства у сфері ЦЗ, техногенної та пожежної 
безпеки

243

23.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02962/08-54 Лист1218/01-11

Про виділення коштів на ремонт ганку будівлі КЗ 
"Василівський центр культури і дозвілля"

244

23.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02963/08-54 Лист1357/01-11

Про виділення коштів на завершення робіт на 
захист від підтоплення і затоплення у м.Вільнянськ

245

23.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

37



№
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

03024/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)80

Про звіт облдержадміністрації щодо реалізації у 
2020 році Програми забезпечення житлом 
учасників антитерористичної операції та/або 
здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, що здійснюються шляхом 
проведення операції Об’єднаних сил (ООС) 
Запорізької області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 67 (зі змінами)

246

18.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання розподілу та надання житлової 
площі

паперовий паперова

03025/08-54 Рішення126

Про затвердження звітів про результати проведення 
моніторингу та з оцінки результативності реалізації 
Стратегії регіонального розвитку Запорізької 
області на період до 2020 року, затвердженої 
рішенням обласної ради від 25.02.2016 № 1, та 
Плану заходів на 2019-2020 роки з її реалізації, 
затвердженого рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 55, за 2019 рік

247

18.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання соціально-економічного 
розвитку

паперовий паперова

03026/08-54 Рішення127

Про затвердження звітів про результати проведення 
моніторингу та з оцінки результативності реалізації 
Стратегії регіонального розвитку Запорізької 
області на період до 2020 року, затвердженої 
рішенням обласної ради від 25.02.2016 № 1, та 
Плану заходів на 2019-2020 роки з її реалізації, 
затвердженого рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 55, за підсумками 2020 року

248

18.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання соціально-економічного 
розвитку

паперовий паперова

03027/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)128

Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Запорізької області на 2019 рік, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
20.12.2018 № 59

249

18.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання соціально-економічного 
розвитку

паперовий паперова

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

03028/08-54 Рішення130

Про затвердження звіту про виконання обласного 
бюджету за 2019 рік

250

18.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03029/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)139

Про Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку Запорізької області на 2021 
рік

251

18.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання соціально-економічного 
розвитку

паперовий паперова

03030/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)157

Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку культури Запорізької області на 2018-2022 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 60 (зі змінами)

252

18.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

03031/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)155

Про внесення змін до обласної Програми 
організаційного забезпечення діяльності судів 
Запорізької області на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 06.04.2017 № 55, зі змінами та доповненнями

253

18.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

03032/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)158

Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку охорони здоров’я у Запорізькій області на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 65 (зі 
змінами та доповненнями)

254

18.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03033/08-54 Лист01-26/0325

Про проведення засідання Регіонального 
антикризового штабу боротьби з COVID-19

255

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03034/08-54 Лист1189/01-11

Про виділення коштів на зубопротезування серед 
пільгових категорій населення

256

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

39



№
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

03035/08-54 Лист1344/01-11

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
водопостачання с.Степанівка

257

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03036/08-54 Лист1397/01-11

КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на добудову корпусу-вставки 
№3 КНП

258

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03045/08-54 Лист1348/01-26

Про підтримку звернень облради щодо 
недостатнього фінансування заходів з виконання 
Програми розвитку охорони здоров'я у Запорізькій 
області

259

26.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03111/08-54 Рішення96

Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання в 2019 році обласної 
Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
осіб з їх числа на 2019-2023 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 14.03.2019 № 37

260

18.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03112/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)154

Про внесення змін до обласної цільової програми 
"Призовна дільниця" на 2020-2024 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 27.02.2020 № 87

261

18.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

03138/08-54 Лист01-26/0330

Про протокольне доручення від 18.03.2021 "Про 
фінансування робіт на об'єкті "Капітальний ремонт 
нежитлових приміщень першого поверху будівлі 
ЗОШ І-ІІІ ступеня № 37 по вул. Кронштадська, 17 в 
м.Запоріжжя"

262

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

40



№
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

03139/08-54 Лист0586/01-26

Про встановлення системи автоматичної пожежної 
сигналізації в приміщеннях облдержадміністрації

263

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03164/08-54 Лист01-26/0352

Про розірвання договорів оренди водних об'єктів з 
ТОВ "Рибальське підприємство "Бриз"

264

26.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

03165/08-54 Лист1007/01-11

КЗ "МОЛОЧАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на проведення 
протипожежних заходів

265

26.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03166/08-54 Лист1187/01-11

КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ" ЗОР
Про додаткове фінансування на забезпечення 
надання медичних послуг населенню

266

26.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03167/08-54 Лист1269/01-11

Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних колекторів в м.Дніпрорудне

267

26.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03188/08-54 Рішення27

Про план роботи Запорізької обласної ради на 2021 
рік

268

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03189/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)77

Про звіт облдержадміністрації щодо стану 
виконання Програми сприяння створенню 
ефективного власника житлового фонду 
Запорізької області на 2018-2020 роки, яка 
затверджена рішенням Запорізької обласної ради 
від 30.11.2017 № 53, за 2019 рік

269

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

41



№
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

03190/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)78

Про заключний звіт облдержадміністрації щодо 
виконання Програми сприяння створенню 
ефективного власника житлового фонду 
Запорізької області на 2018-2020 роки, яка 
затверджена рішенням Запорізької обласної ради 
від 30.11.2017 № 53

270

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

03191/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)81

Про заключний звіт щодо результатів виконання 
заходів регіональної цільової програми «Питна 
вода Запорізької області» на 2012 - 2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
31.05.2012 № 10 (зі змінами)

271

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

03192/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)82

Про заключний звіт щодо результатів виконання 
заходів регіональної цільової програми «Питна 
вода Запорізької області» на 2012 - 2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
31.05.2012 № 10 (зі змінами)

272

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

03193/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)83

Про хід виконання у 2020 році Програми підтримки 
розвитку культур національних меншин у 
Запорізькій області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 61 (зі змінами)

273

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

03194/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)84

Про хід виконання у 2019 році Програми 
збереження і використання об’єктів культурної 
спадщини Запорізької області на 2019-2023 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
14.03.2019 № 36

274

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

03195/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)85

Про хід виконання у 2020 році Програми 
збереження і використання об’єктів культурної 
спадщини Запорізької області на 2019-2023 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
14.03.2019 № 36

275

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

42



№
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

03196/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)86

Про звіт обласної державної адміністрації про хід 
виконання у 2019 році Програми розвитку 
рекреаційно-курортного комплексу та туризму в 
Запорізькій області на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
20.04.2016 № 1, зі змінами

276

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

03197/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)87

Про виконання Програми розвитку 
рекреаційно-курортного комплексу та туризму в 
Запорізькій області на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
20.04.2016 № 1, зі змінами

277

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

03198/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)99

Про звіт облдержадміністрації щодо виконання у 
2019 році обласної цільової програми 
«Забезпечення територіальної оборони Запорізької 
області на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 57, зі 
змінами

278

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

03199/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)100

Про звіт облдержадміністрації щодо виконання у 
2020 році обласної цільової програми 
«Забезпечення територіальної оборони Запорізької 
області на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 57, зі 
змінами

279

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

03200/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)107

Про звіт облдержадміністрації щодо виконання у 
2019 році обласної Програми сприяння розвитку 
матеріально-технічної бази, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин ЗСУ, ...",  затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 06.04.2017 
№ 59, зі змінами

280

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

43



№
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

03201/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)143

Про затвердження обласної програми "Питна вода 
Запорізької області" на 2021-2025 роки

281

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

03202/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)144

Про Програму матеріально-технічної підтримки 
діяльності органів виконавчої влади в Запорізькій 
області на 2021-2023 роки

282

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03203/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)145

Про Програму підтримки розвитку інформаційного 
простору Запорізької області на 2021-2025 роки

283

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

03204/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)146

Про Регіональну програму створення 
містобудівного кадастру Запорізької області на 
2021-2023 роки

284

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03205/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)152

Про внесення змін до Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 
2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 26.01.2017 № 58, зі змінами та 
доповненнями

285

18.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03255/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)88

Про звіт обласної державної адміністрації про хід 
виконання у 2019 році Програми розвитку культури 
Запорізької області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 60, зі змінами

286

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

03256/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)89

Про звіт обласної державної адміністрації про хід 
виконання у 2020 році Програми розвитку культури 
Запорізькій області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 60, зі змінами

287

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

44



№
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

03257/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)90

Про хід виконання обласної цільової програми 
національно-патріотичного виховання молоді на 
2017-2021 роки (за 2019 рік), затвердженої 
рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 64 (зі 
змінами)

288

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03258/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)91

Про хід виконання обласної цільової програми 
національно-патріотичного виховання молоді на 
2017-2021 роки (за І півріччя 2020 року), 
затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 № 64, зі змінами

289

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03259/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)92

Про хід виконання Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 
2017-2021 роки (за 2019 рік), затвердженої 
рішенням обласної ради від 26.01.2017 № 58, зі 
змінами та доповненнями

290

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03260/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)93

Про хід виконання обласної цільової програми 
«Молодь Запорізького краю на 2017-2021 роки» (за 
2019 рік), затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 № 65 (зі змінами)

291

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03261/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)94

Про хід виконання Програми розвитку 
міжнародного співробітництва, євроінтеграційних 
процесів та формування позитивного іміджу 
Запорізької області на 2019-2021 роки за 
підсумками 2019 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 14.03.2019 №35

292

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

45



№
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

03262/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)95

Про хід виконання Програми розвитку 
міжнародного співробітництва, євроінтеграційних 
процесів та формування позитивного іміджу 
Запорізької області на 2019-2021 роки за 
підсумками 2020 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 14.03.2019 №35

293

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

03263/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)113

Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання в 2019 році 
Програми підтримки розвитку козацтва у 
Запорізькій області на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 06.04.2017 № 66 (зі змінами)

294

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання діяльності громадських 
організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

03264/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)114

Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання в 2020 році 
Програми підтримки розвитку козацтва у 
Запорізькій області на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 06.04.2017 № 66 (зі змінами)

295

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання діяльності громадських 
організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

03265/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)115

Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання в 2019 році 
Програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Запорізькій області на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної 
ради від 08.06.2017 № 84 (зі змінами)

296

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання діяльності громадських 
організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

03266/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)116

Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання в 2020 році 
Програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Запорізькій області на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної 
ради від 08.06.2017 № 84 (зі змінами)

297

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання діяльності громадських 
організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

46



№
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

03267/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)117

Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання в 2020 році 
Програми  сприяння розвитку інформаційної галузі 
області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 31.03.2016 № 2 (зі 
змінами)

298

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

03268/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)118

Про хід виконання Програми з підвищення рівня 
енергоефективності Запорізької області на 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 31.05.2016 № 6 (зі змінами), за підсумками 
2019 року

299

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

03269/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)121

Про звіт обласної державної адміністрації щодо 
виконання в 2020 році Програми зайнятості 
населення Запорізької області на 2018-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
22.05.2018 № 58

300

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03270/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)125

Про звіт облдержадміністрації щодо виконання в 
2019 році обласної Програми автотранспортного 
забезпечення виконання Запорізькою 
облдержадміністрацією повноважень, що 
делеговані Запорізькою облрадою на 2017-2019 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 № 62

301

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

03271/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)156

Про внесення змін до Програми розвитку 
автомобільних доріг на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 12.12.2019 № 136, зі змінами та доповненнями

302

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

47



№
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

03272/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)159

Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку міжнародного співробітництва, 
євроінтеграційних процесів та формування 
позитивного іміджу Запорізької області на 
2019-2021 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 14.03.2019 № 35

303

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

03273/08-54 Лист1248/01-11

Про вирішення ситуації, пов'язаною з аварією на 
спорудах та мережах каналізації у м.Дніпрорудне

304

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

03274/08-54 Лист1511/01-10

ДЕПУТАТ РОЗІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ГОДЛЕВСЬКА А.В.
Про ремонт дороги С081704 в с.Першотравневе 
Пологівського р-ну

305

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

03275/08-54 Лист1516/01-11

Про заборгованість КП "Готель "Україна" зі сплати 
податків

306

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

02964/08-09 Депутатське звернення11

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ...
Про надання висновків та рекомендацій щодо 
утримання і ремонту доріг

307

11.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

02965/08-09 Депутатське звернення13

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ...
Про надання висновків та рекомендацій щодо 
передачі об'єкту незавершеного будівництва у с. 
Широке Запорізького р-ну

308

11.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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03250/08-09 Депутатське звернення02-2

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ...
Про висновки та рекомендації комісії від 
15.03.2021

309

18.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

"Запоріжжяобленерго"

02766/08-22 Лист001-65/867

Про припинення електропостачання споживачам

310

15.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання агропромислового комплексу, 
лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

"Український графіт"

03116/08-40 Лист16/1567

Про поновлення договору оренди землі

311

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

03143/08-48 Лист28-1639

Про підключення системи постового тактичного 
відеоспостереження до телекомунікаційної системи

312

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Військові частини

02753/08-48 Лист251

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0817
Про критичний стан будівлі військової частини

313

12.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

03040/08-22 ЛистДН-3 04/149

Про компенсацію на перевезення пасажирів 
пільгових категорій залізничним транспортом

314

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

Запорізька ДРЕС

02909/08-22 Лист02/11334

Про розгляд проекту Інвестпрограми НЕК 
"Укренерго" на 2021 рік

315

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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02758/08-40 Лист13/07

ТОВ "ДОЛИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання дозволу на розробку робочого проєкту 
землеустрою

316

17.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

02789/08-49 Лист910/1674/19

ТОВ "АГРОТІС"
Про касаційну скаргу

317

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, арбітражу

паперовий паперова

02841/08-22 Лист13

ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
12309"
Про узгодження паспортів автобусних маршрутів

318

15.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

02845/08-40 Лист09/07

ТОВ "ДОЛИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 
суборенду

319

16.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

02846/08-26 Лист3

ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-АЗОВ"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами

320

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

02905/08-21 Лист2403-01-02-01/2

ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
"АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про направлення документів стосовно списання 
майна

321

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

02966/08-25 Лист2

ТОВ "ЗАПОРІЖПРОЕКТ"
Про скаргу на дії Департаменту капітального 
будівництва облдержадміністрації

322

23.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

50



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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02968/08-39 Лист23/546

ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про направлення інформації щодо відходів 
підприємства

323

23.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

02969/08-20 Лист1

ТОВ "ЗАПОРІЖВОДСЕРВІС"
Про фінансування робіт з реконструкції 
водопроводу с.Дружелюбівка Вільнянського р-ну

324

25.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02970/08-20 Лист3

ТОВ "ЗАПОРІЖВОДСЕРВІС"
Про фінансування робіт з реконструкції системи 
водопостачання с.Степанівка Перша Приазовського 
р-ну

325

25.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03121/08-40 Лист1/22

ТОВ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС 
"РІВ'ЄРА"
Про надання в оренду земельної ділянки

326

29.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

03142/08-22 Лист42

ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про затвердження змін у паспортах автобусних 
маршрутів

327

29.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

03186/08-40 Лист105

ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про розірвання договору оренди землі водного 
фонду

328

26.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02871/08-25 Лист4

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА БУДІВЕЛЬНА 
АСОЦІАЦІЯ
Про залучення будівельних підприємств до участі у 
обласних програмах розвитку та будівництва

329

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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03020/08-20 Лист144/08

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про виділення коштів з обласного бюджету для 
потреб Парку

330

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03038/08-22 Лист306/1300

ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС
Про погодження норм питомих витрат палива на 
2021 рік

331

26.02.2021від

№

від 26.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

03105/08-28 Лист27

БО "БФ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ОСІБ З 
ІНВАЛІДІНСТЮ"
Про виділення офісного приміщення

332

29.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03184/08-20 Листб/н

ОСББ "КОМУНАРОВЕЦЬ-10"
Про надання пояснення щодо невиконання 
фінансування з обласного бюджету

333

17.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03220/08-38 Лист3

ГО "РАДІО НА ДОТИК"
Про участь у прямому етері 30.03.2021 о 19-00

334

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання засобів масової інформації, 
архівної справи та діловодства

паперовий паперова

03221/08-22 Лист105

КУ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ 
ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ, 
КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ПРИАЗОВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ"
Про недопущення відключення електропостачання

335

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

03277/08-24 Лист110/01-11

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДСФУ 
"ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ" 
Про вирішення питання щодо прийняття Програми 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

336

31.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання розподілу та надання житлової 
площі

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР
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03063/08-20 Лист02/0593

Про виділення коштів для проведення робіт на 
ділянці самопливного колектору, прокладеного по 
території кооперативу "Мир" 

337

26.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03011/08-43 Лист30/2021

ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про результати розгляду клопотань щодо 
нагородження Кірюхіна О.В. та Кухарєва О.О.

338

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

03043/08-43 Лист03/25-01

ГО "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ ЧОРНОБИЛЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про нагородження учасників ліквідації аварії з 
нагоди 35-ї річниці з дня трагедії на 
Чорнобильській АЕС

339

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

03055/08-34 Лист0312

МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ФЕДЕРАЦІЇ 
ПАРАШУТНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про проведення показового виступу з парашутного 
спорту 24.08.2021

340

23.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03281/08-44 Лист57

ГО "СІЧОВА ДОПОМОГА"
Про реалізацію соціального проєкту "Громада для 
кожного"

341

31.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання діяльності громадських 
організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

02927/08-26 Лист02/106

КП "ВОДОКАНАЛ" 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про продовження дії ліцензії на централізоване 
водопостачання та водовідведення

342

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

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

03126/08-26 Лист1038

КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про надання інформації щодо роз'яснень 
нормування питомих витрат палива, теплової та 
електричної енергії

343

29.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

03137/08-26 Лист02/106

КП "ВОДОКАНАЛ" 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про продовження дії ліцензії на централізоване 
водопостачання та водовідведення

344

23.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

Суди

02851/08-49 Лист323/2254/20

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 20.04.2021 по справі 
Яланського Л.М.

345

18.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03110/08-49 Лист1371/21-Вих321/

МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про проведення судового засідання 25.03.2021 по 
справі Крамаренко Л.А.

346

15.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03134/08-49 Лист330/2018/19

ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 20.04.2021

347

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

03066/08-33 Лист68

КНП "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ" ЗОР
Про питання медичної та господарської діяльності

348

22.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

02764/08-22 Лист01.01-22/585

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про ремонт автодороги на о. Хортиця

349

16.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02783/08-40 Лист01.01-22/617

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки

350

18.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

02821/08-20 Лист35-06/854

Про виділення коштів на створення лабораторії 
штучного інтелекту

351

18.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02844/08-20 Лист52

КДНЗ "ДС "ГНАРОВЧАТА"
Про загрозу не фінансування

352

19.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02932/08-43 Лист35-113/908

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Прийменка О.Б.

353

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

03108/08-34 Лист01-03/403

КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про сприяння в реконструкції спортивного 
майданчика

354

22.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03282/08-40 Лист01/5-724

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ДМИТРА МОТОРНОГО
Про відкликання листа від 22.02.2021 № 01/5-372

355

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Офіс Президента України

02733/08-16 Лист09-07/15

Про проведення селекторної наради 22.03.2021 о 
13-00

356

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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02754/08-16 Лист02-01/746

(А. Єрмак) Про продовження виконання завдань 
Доручення Президента України від 04.02.2014 № 
1-1/229

357

18.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

02893/08-16 Лист41-01/368

(К. Тимошенко) Про проведення підготовчого 
засідання Президії Конгресу місцевих і 
регіональних влад 23.03.2021 о 15-00

358

22.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02894/08-16 Лист41-01/352

(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
22.03.2021

359

22.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03013/08-16 Лист41-01/387

(К. Тимошенко) Про надання інформації щодо 
фінансової підтримки підприємців

360

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03067/08-16 Лист09-07/16

(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
29.03.2021 о 14:00

361

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03106/08-16 Лист02-01/797

(А .Єрмак) Про зняття з контролю доручення 
Президента України від 17.08.2010 № 1-1/1827 
"Про вжиття заходів щодо створення належних 
умов для перебування в інтернатних закладах 
хворих дітей, інвалідів та громадян похилого віку"

362

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03107/08-16 Лист41-01/390

(К. Тимошенко) Про проведення конкурсу 
дитячого малюнка "Намалюй свою "МРІЮ"

363

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

03229/08-16 Лист41-01/421

(К. Тимошенко) Про протокольне рішення за 
результатами селекторної наради від 29.03.2021

364

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Президент України

56



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03014/08-02 Розпорядження202/2021-рп

Про звільнення В.Цапа з посади голови 
Мелітопольської районної державної адміністрації 
Запорізької області

365

23.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03015/08-02 Розпорядження210/2021-рп

Про призначення І.Судакова головою 
Мелітопольської районної державної адміністрації 
Запорізької області

366

23.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03017/08-02 Указ111/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 23 березня 2021 року "Про виклики і 
загрози національній безпеці України в екологічній 
сфері та першочергові заходи щодо їх 
нейтралізації"

367

23.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

03018/08-02 Указ117/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 11 березня 2021 року "Про Стратегію 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя"

368

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

03019/08-02 Указ119/2021

Про Національну стратегію у сфері прав людини

369

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03090/08-02 Указ121/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію 
воєнної безпеки України»

370

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

03230/08-02 Указ125/2021

Про внесення змін до Положення про офіційні 
символи глави держави

371

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова
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03231/08-02 Розпорядження302/2021-рп

Про звільнення А.Пилипчука з посади голови 
Якимівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

372

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03232/08-02 Розпорядження301/2021-рп

Про звільнення В.Попюка з посади голови 
Чернігівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

373

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03233/08-02 Розпорядження300/2021-рп

Про звільнення В.Ревута з посади голови Розівської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області

374

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03234/08-02 Розпорядження299/2021-рп

Про звільнення В.Татаренка з посади голови 
Новомиколаївської районної державної 
адміністрації Запорізької області

375

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03235/08-02 Розпорядження298/2021-рп

Про звільнення О.Тимківа з посади голови 
Михайлівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

376

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03236/08-02 Розпорядження297/2021-рп

Про звільнення Л.Гончар з посади голови 
Гуляйпільської районної державної адміністрації 
Запорізької області

377

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03237/08-02 Розпорядження296/2021-рп

Про звільнення В.Гури з посади голови 
Веселівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

378

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03238/08-02 Розпорядження295/2021-рп

Про звільнення Ю.Симоненко з посади голови 
Більмацької районної державної адміністрації 
Запорізької області

379

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Бердянська райдержадміністрація

58
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02896/08-42 Лист01-40/0218

Про погодження звільнення Долговської Г.П.

380

22.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02991/08-42 Лист01-35/0076

Про погодження звільнення Лях О.О.

381

19.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03132/08-40 Лист01-42/0238

Про направлення документів щодо передачі 
земельних ділянок

382

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

03209/08-42 Лист01-35/0079

Про погодження звільнення Бажан С.В.

383

24.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

02748/08-42 Лист01.1-17/0038

Про погодження звільнення Кваші Н.В.

384

17.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02749/08-42 Лист01.1-17/0044

Про погодження звільнення Косікової Т.М.

385

18.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02763/08-30 Лист01-4010192

Про передачу пошкодженого майна при 
реорганізації К.-Дніпровської ОТГ

386

18.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання об'єднаних територіальних 
громад, децентралізація

паперовий паперова

02782/08-42 Лист02-39/0056

Про погодження звільнення Щуся Р.В.

387

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02856/08-42 Лист01-20/0065

Про погодження звільнення Кудріна О.Ю.

388

18.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02857/08-42 Лист01-20/0061

Про погодження звільнення Зикової І.Ф.

389

18.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02858/08-42 Лист01-20/0092

Про погодження звільнення Якубського В.М.

390

18.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

59



№
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

02859/08-42 Лист01-20/0093

Про погодження звільнення Кабко Н.В.

391

18.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02867/08-42 Лист01-41/0205

Про погодження призначення Півень І.Г.

392

23.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02868/08-42 Лист01-41/0202

Про погодження призначення Тимківа О.М.

393

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02992/08-42 Лист01-20/0095

Про погодження звільнення Кравець Н.В.

394

18.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02993/08-42 Лист01-20/0094

Про погодження звільнення Гріги Я.І.

395

18.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03169/08-21 Лист01-20/0229

Про затвердження Передавального акту 
Михайлівської РДА

396

29.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

03170/08-21 Лист01-20/0230

Про затвердження Передавального акту 
Великобілозерської РДА

397

29.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

03171/08-21 Лист01-20/0231

Про затвердження Передавального акту 
Кам'янсько-Дніпровської РДА

398

29.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

02870/08-42 Лист01-18/0199

Про погодження звільнення Денисенко Л.А.

399

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

60



№
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

02897/08-42 Лист01-18/0194

Про погодження звільнення Пазій Т.П.

400

22.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02921/08-42 Лист01-18/0197

Про погодження звільнення Білоконь С.В.

401

22.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

02922/08-42 Лист01-18/0198

Про погодження звільнення Дилова О.О.

402

22.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

02923/08-42 Лист01-18/0206

Про погодження звільнення Сороки Ю.О.

403

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

02981/08-42 Лист01-16/0190

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11.01.2021 № 14 "Про 
утворення комісії з реорганізації Вільнянської РДА 
та затвердження її складу"

404

22.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02987/08-42 Лист01-18/0211

Про погодження звільнення Сілушиної М.Ю.

405

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03060/08-42 Лист01.18/0213

Про погодження звільнення Чураєвського Є.А.

406

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03062/08-42 Лист01-27/0127

Про погодження звільнення за переведенням 
Балабанової С.А.

407

26.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03127/08-42 Лист01-18/0212

Про погодження звільнення Шапаренко З.В.

408

24.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03217/08-42 Лист01-18/0223

Про погодження звільнення Лишенко Т.В.

409

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

61



№
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

03226/08-20 Лист01-28/0132

Про здійснення заходів щодо сплати штрафних 
санкцій

410

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03227/08-21 Лист01-16/0222

Про передачу майна до оперативного управління

411

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

02998/08-42 Лист01-35/073

Про надання інформації щодо реорганізації 
райдержадміністрації

412

12.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

02999/08-20 Лист1

Про списання кредиторської заборгованості

413

22.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03000/08-42 Лист0032/01-04, 0033

Про хід реорганізації райдержадміністрації

414

10.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

03001/08-42 Лист01-05-28/042-к

Про погодження призначення за переведенням 
Капіноса С.Б.

415

23.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

03002/08-42 Лист01-05-28/040-к

Про погодження призначення за переведенням 
Водоп'янова В.В.

416

23.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

03159/08-42 Лист01-05-28/049-к

Про погодження звільнення Фесика А.В.

417

26.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03207/08-42 Лист01-05-28/043-к

Про погодження переведення Чуб Л.А.

418

25.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

62



№
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

03208/08-42 Лист01-05-28/044-к

Про погодження переведення Іванової С.С.

419

25.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

02790/08-42 Лист01-33/013

Про погодження звільнення Мироєдової О.П.

420

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02791/08-42 Лист01-31/137

Про погодження призначення за переведенням 
Дондика М.І.

421

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02792/08-42 Лист01-31/129

Про погодження призначення за переведенням 
Павелька В.П.

422

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02793/08-42 Лист01-31/128

Про погодження призначення за переведенням 
Кульбака О.С.

423

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02794/08-42 Лист01-33/010

Про погодження звільнення Щербаня О.М.

424

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02795/08-42 Лист01-33/016

Про погодження звільнення за переведенням 
Журавель А.А.

425

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02796/08-42 Лист01-33/019

Про погодження звільнення за переведенням 
Воробель Н.О.

426

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02797/08-42 Лист01.1-16/073

Про погодження звільнення Батечко Н.М.

427

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02798/08-42 Лист01.1-16/072

Про погодження звільнення Симоненко Н.П.

428

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

63



№
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

02799/08-42 Лист01-31/130

Про погодження призначення за переведенням 
Дерев'янко Е.О.

429

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02805/08-42 Лист01-31/132

Про погодження призначення Бута Р.С.

430

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02806/08-42 Лист01.1-16/067

Про погодження звільнення Єрмолаєвої К.А.

431

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02807/08-42 Лист01.1-16/066

Про погодження звільнення Рябовол Л.Д.

432

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02808/08-42 Лист01.1-16/065

Про погодження звільнення Василенка О.П.

433

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02809/08-42 Лист01-33/014

Про погодження звільнення Малової Н.Б.

434

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02810/08-42 Лист01-33/017

Про погодження  звільнення Дьякова С.О.

435

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02811/08-42 Лист01-33/011

Про погодження звільнення Філіповича В.В.

436

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02812/08-42 Лист01-31/127

Про погодження призначення Рябовол Л.Д.

437

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02813/08-42 Лист01-31/131

Про погодження призначення Іщенко Р.К.

438

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02814/08-42 Лист01-31/126

Про погодження призначення Стоян Л.В.

439

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02815/08-42 Лист01-31/138

Про погодження звільнення Шпак О.А.

440

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

64



№
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

02816/08-42 Лист01-31/135

Про погодження звільнення Мандрич С.М.

441

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02817/08-42 Лист01-31/139

Про погодження призначення Гончар Л.В.

442

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02818/08-42 Лист01-31/140

Про погодження призначення Симоненко Ю.І.

443

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02819/08-42 Лист01.1-16/068

Про звільнення Корінця О.Д.

444

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02855/08-42 Лист12-29/0052

Про погодження звільнення Кияшко Т.О.

445

19.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02860/08-42 Лист01-15/0238

Про звільнення Дерев'янко Е.О. за переведенням

446

16.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02861/08-42 Лист01-15/0238

Про звільнення Авдієнко В.О.

447

16.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02862/08-42 Лист01-15/0238

Про звільнення Поповича О.О.

448

16.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02863/08-42 Лист01-15/0238

Про звільнення Павелька В.П. за переведенням

449

16.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02864/08-42 Лист01-15/238

Про звільнення Гайворонської Н.А.

450

16.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02865/08-42 Лист01-15/0238

Про звільнення Коровки Л.В. за переведенням

451

16.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02866/08-42 Лист01-15/0238

Про звільнення Бута Р.С. за переведенням

452

16.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

02875/08-43 Лист01.1-16/077

Про нагородження Рябовол Л.Л.

453

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

02895/08-42 Лист01.1-16/070

Про погодження звільнення Безсалої Н.О.

454

22.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

02933/08-42 Лист01.1-16/075

Про погодження звільнення Рябовол Л.Л.

455

22.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

02997/08-42 Лист01-33/023

Про погодження призначення Денисенка С.В.

456

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03048/08-42 Лист0042/01-02

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11.01.2021 № 22

457

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03049/08-42 Лист0043/01-02

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11.01.2021 № 11

458

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03050/08-42 Лист0044/01-02

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11.01.2021 № 15

459

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03051/08-42 Лист0045/01-02

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11.01.2021 № 21 

460

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03052/08-42 Лист0046/01-02

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11.01.2021 № 19 

461

24.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03147/08-42 Лист01-33/025

Про погодження звільнення Денисенка С.В.

462

29.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03160/08-42 Лист01.1-16/083

Про погодження звільнення Підгірної О.М.

463

26.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03249/08-42 Лист01.1-16/080

Про погодження звільнення Рибалки О.М.

464

24.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

02784/08-42 Лист01-35/0069

Про погодження звільнення Драгнєва А.В.

465

17.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

02854/08-42 Лист01-11/0058

Про погодження звільнення Тур З.Г.

466

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ

Сільські та селищні ради

02961/08-54 Лист1003/01-11

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для придбання вакуумної 
машини 

467

23.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02974/08-20 Лист02-01-15/370

МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про фінансування проєкту "Підключення вулиць 
Т.Шевченка, Українська, пр.Нового та 
водопроводу на село Новоіванівське до 
реконструйованого водопроводу села 
Дружелюбівка.Реконструкція"

468

12.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

02986/08-20 Лист349

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
водопостачання с.Степанівка Перша

469

25.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03009/08-40 Лист02-01-47/143

МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про проблемні питання з боку ГУ Держгеокадастру 
у Запорізькій області

470

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ 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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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03088/08-22 Лист300

НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги Т0811 Мелітополь - Веселе

471

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

03122/08-09 Депутатське звернення02-19/153

МАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт автомобільної дороги О080618 
Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка

472

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

03129/08-20 Листб/н

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення фінансування для реконструкції 
системи водопостачання с. Степанівка Перша

473

25.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03158/08-22 Лист275

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про недопущення відключення електроенергії в 
КНП "Нововасилівська лікарня"

474

29.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Департамент капітального будівництва

02728/08-20 Доповідна запискаб/н

Про відсутність коштів на фінансування витрат по 
заробітній платі працівників Департаменту 
капітального будівництва ЗОДА

475

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

02781/08-33 Доповідна записка1465/01-03

Про надання інформації на виконання 
протокольного рішення за результатами заходу 
"День територіальних громад" від 24.02.2021

476

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02852/08-33 Доповідна записка01-37/0630

Про подальше функціонування та шляхи вирішення 
проблемних питань по КНП "Госпіталь ветеранів 
війни" ЗОР

477

17.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

02822/08-42 Лист98/03-17

Про проведення навчальних заходів для 
працівників служб управління персоналом 
26.03.2021

478

18.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

02874/08-43 Лист100/03-17

Про нагородження Скуратовської О.Ю. (та інші)

479

22.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

02972/08-20 Лист7450/5/08-01-07-

Про надання інформації щодо ПП "Інвалідів Діва"

480

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ 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

02729/08-29 Лист5301-1567/5302

Про перевірку суб'єктів господарювання, у 
власності (володінні) користування яких 
перебувають готелі, пансіонати, хостели, будинки 
для людей похилого віку та осіб з інвалідністю

481

18.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02730/08-29 Лист5301-1592/5302

Про порушення вимог законодавства у сфері 
пожежної та техногенної безпеки

482

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02731/08-29 Лист5301-1593/5302

Про перевірку стану усунення порушень вимог 
пожежної та техногенної безпеки в закладах, які 
перебувають у сфері управління підрозділів 
Запорізької облдержадміністрації

483

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

69



№
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

03044/08-29 Лист53002-1762/5302

Про перевірку суб'єктів господарювання, у 
власності (володінні) користування яких 
перебувають готелі, пансіонати, хостели, будинки 
для людей похилого віку та осіб з інвалідністю

484

26.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03046/08-29 Лист53002-1761/5302

Про перевірки суб'єктів господарювання, у сфері 
управління (володінні, користуванні) яких 
перебувають місця виробництва, зберігання, 
оптової та роздрібної торгівлі пальним

485

26.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03219/08-29 Лист53002-1814/5302

Про перевірку стану усунення порушень вимог 
пожежної та техногенної безпеки в закладах, які 
перебувають у сфері управління підрозділів 
Запорізької облдержадміністрації

486

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

02900/08-20 Лист7/9/08-97-04-07

Про проведення перевірки об'єкту торгівлі пальним 
25.03.2021 о 10-00

487

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

03253/08-49 Лист580/2634/20

Про призначення підготовчого судового засідання 
в режимі відеоконференції по справі ТОВ 
"Агрохімпродукт"

488

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03163/08-46 Лист1424/05/3-21

Про реалізацію проєкту "Долучайся до команди 
поліції"

489

25.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

70



№
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

03179/08-40 Лист0800-1202-6/225

Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

490

26.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

03180/08-18 Лист0800-13-6/22525

Про проведення "гарячої лінії" 16.04.2021 в КУ 
"Запорізький обласний контактний центр" ЗОР

491

26.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання звернення громадян, 
Урядового контактного центру

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03109/08-49 Ухвала908/709/21

УХВАЛА суду по справі ТОВ "Аграрний дім"

492

23.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Запорізькій області

02929/08-22 Лист1008-1.13/375

Про залучення представника до комісійних виїздів 
на об'єкти можливих місць незаконної торгівлі 
пальним

493

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

02757/08-46 Лист15/4-152вих-21

Про надання інформації щодо пам'ятки архітектури 
по просп. Соборному, 66 у м.Запоріжжі

494

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

02801/08-49 Лист15/1-2018-17

Про відповідь на відзвив по справі Воронова О.Є.

495

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02971/08-46 Лист15/2-275вих-21

Про надання інформації щодо стягнення коштів на 
користь Барановської М.В.

496

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

02982/08-49 Лист15/3-2024-20

Про додаткові пояснення по справі ПП "Адам"

497

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03021/08-46 Лист15/3-154вих-21

Про можливі протиправні дії щодо знищення 
пам'ятки археології - курганного могильника

498

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03183/08-46 Лист15/1-1942-20

Про вжиття заходів до реєстрації припинення прав 
на спірні земельні ділянки

499

26.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

03206/08-49 Лист15/3-2206-19

Про апеляційну скаргу по справі ТОВ "Анхель 
Альянс"

500

29.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03254/08-49 Лист15/3-2207-19

Про апеляційну скаргу по справі ТОВ "Анхель 
Альянс"

501

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

03089/08-44 Лист02-16/78

Про надання кандидатур до організаційного 
комітету

502

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання діяльності громадських 
організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

02920/08-49 Лист22-ц/807/1501/2

Про копію ухвали суду по справі Осадчої О.О.

503

17.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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

02876/08-21 Лист159-Р

Про результати засідання Запорізької обласної 
регіональної ради

504

22.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02985/08-49 Лист4499/4

МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС
Про постанову щодо відкладення проведення 
виконавчих дій по справі Крамаренко Л.А.

505

23.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

72



№
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

03041/08-42 Лист18/477

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 
ПІДТРИМКИ
Про прийняття на військову службу за контрактом 
Нефедова С.А.

506

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03136/08-43 Лист4.1-2110/Кр-21

ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ
Про нагородження Азарова О.В. (та інші)

507

29.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

03168/08-20 Лист02/11

ДО "РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про надання фінансування

508

29.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

03181/08-46 Лист58980/св-2021

ВАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо трагічного випадку в 
музеї "Садиба Попова"

509

23.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

03182/08-46 Лист58880/св-2021

ВАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо 
нормативно-правових актів, які регулюють 
правовідносини в сфері збереження музейних 
предметів та охорони праці в музеях

510

23.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

03187/08-46 Лист591/80/СВ-2021

ВЕСЕЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо робіт з будівництва 
амбулаторій монопрактики

511

24.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

73



№
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

03278/08-46 Лист51-199вих-21

ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо оренди земельних 
ділянок ТОВ "Сан Ват"

512

29.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

02765/08-48 Лист610/2

Про надання акту перевірки стану організації та 
ведення військового обліку призовників у ТОВ 
"ТК-КІМ"

513

01.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

02898/08-48 Лист715

Про сприяння в проведенні вакцинації від 
COVID-19

514

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

02934/08-48 Лист730

Про проведення "Міжнародної конференції з 
питань територіальної оборони" 31.03.2021 
(м.Київ)

515

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

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

03248/08-22 Лист03.3-01/592

Про включення до складу робочої групи з питань 
боротьби з нелегальним обігом і роздрібною 
торгівлею пальним

516

31.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

Прокуратура

03082/08-46 Лист55-226вих-21

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо виконання робіт 
ТОВ "Укрбудремонттехнологія"

517

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

03162/08-46 Лист50-213ВИХ21

БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо проєктів 
землеустрою на об'єкти природно-заповідного 
фонду

518

26.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

74



№
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

03279/08-46 Лист51-233вих-21

ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо орендної плати за 
водні об'єкти ПП "Агрофірма "Зевс"

519

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

03280/08-46 Лист51-236вих-21

ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо орендної плати за 
водний об'єкт Пилипенка В.М.

520

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

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

02938/08-21 Лист02/1-35-01064

Про проведення перевірки робочою групою 

521

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

02973/08-40 ЛистН/НГ-21/150

Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

522

17.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

02771/08-26 Лист10/724

Про прибирання сміття вздовж автомобільних доріг 
державного значення

523

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

Територіальне відділення Антимонопольного комітету

03023/08-21 Лист58-02/91

Про надання інформації щодо порушення ТОВ 
ВКФ "ГЮСС" законодавства із захисту 
економічної конкуренції

524

19.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02756/08-46 Лист59/5/3-352

Про надання копій справ іноземних громадян, які 
отримали погодження на зайняття релігійною 
діяльністю

525

13.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

75



№
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

02907/08-46 Лист59/2/4-600н/т

Про надання інформації щодо проєктів 
міжнародної технічної допомоги

526

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

03124/08-46 Лист59/3/2-383нт

Про надання інформації стосовно Лакомова Д.В. 
(та інші)

527

23.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

03125/08-46 Лист59/3/2-382нт

Про надання інформації стосовно Шепелєва М.М. 
(та інші)

528

23.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

03246/08-20 Лист040815-13/1126-

Про результати перевірки закупівель ДКБ ЗОДА

529

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державна міграційна служба України

02769/08-51 Лист4-2054/1-21

Про обмін документами через СЕВ ОВВ з 
територіальними органами ДМС

530

22.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

03054/08-37 Лист4.1-2224/1-21

Про реалізацію Стратегії державної міграційної 
політики України на період до 2025 року

531

26.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

Державна служба статистики України

02829/08-19 Лист11.1.2-06/151-21

Про надання інформації згідно угоди

532

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання соціально-економічного 
розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

76



№
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

03213/08-29 Лист16-4740/162-1

Про внесення змін до постанови КМУ від 
19.08.2002 № 1200 "Про затвердження Порядку 
забезпечення населення і працівників формувань та 
спеціалізованих служб цивільного захисту 
засобами індивідуального захисту, приладами 
радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і 
хімічного контролю"

533

30.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань праці

02826/08-37 Лист1798/3.1/4.4-21

Про відзначення у 2021 році Дня охорони праці

534

22.03.2021від

№

від 23.03.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

02915/08-22 Лист24-02/18/5-21

Про надання інформації щодо сумарної потужності 
джерел енергії

535

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

02916/08-22 Лист25-02/18/5-21

Про надання інформації щодо встановлення 
органами місцевого самоврядування протягом 
січня-березня 2021 року тарифів на теплову 
енергію

536

24.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

03003/08-28 Лист0000-03-0/3499

Про надання пропозицій щодо апробації моделі з 
надання соціальних послуг

537

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

03004/08-35 Лист0000-03-0/3500

Про комплексну послугу "єМалятко"

538

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

03210/08-35 Лист0000-030102-Р/2

Про розгляд звернення гр. Кольонкіної Т. (та інші) 
щодо відшкодування вартості послуги 
"муніципальна няня"

539

29.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

77



№
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

03242/08-28 Лист0000-030201-5/3

Про надання інформації щодо осіб з інвалідністю, 
які потребують поліпшення житлових умов

540

31.03.2021від

№

від 31.03.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

03016/08-42 Лист45-01/16362/21

Про надання інформації стосовно Буйного А.О.

541

23.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

03123/08-42 Лист433-01/16062/21

Про надання інформації стосовно Тишечка В.В.

542

23.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

02738/08-48 Лист983/32-04/2-21

Про додаткові протиепідемічні заходи

543

19.03.2021від

№

від 22.03.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

02888/08-48 Лист1047/32-04/2-21

Про епідемічну ситуацію у Пологівській міській 
громаді

544

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

02889/08-48 Лист1048/32-04/2-21

Про епідемічну ситуацію у Комиш-Зорянській 
селищній громаді

545

23.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

02924/08-48 Лист1006/23-03/2-21

Про витяг з протоколу №11 засідання РНБО 
України від 19.03.2021 щодо стану розслідування 
справ про державну зраду

546

22.03.2021від

№

від 24.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

02940/08-48 Лист1065/25-03/2-21

Про геоінформаційний портал "Система охорони 
здоров'я України"

547

24.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

03084/08-48 Лист1119/16-07/2-21

Про проведення навчання "Реагування на 
кіберінциденти, збір цифрових доказів" 
05-07.04.2021

548

26.03.2021від

№

від 29.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

78



№
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

03174/08-48 Лист1153/32-04/2-21

Про епідемічну ситуацію у Вільнянській міській 
громаді

549

30.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

03175/08-48 Лист1154/32-04/2-21

Про епідемічну ситуацію у Кирилівській селищній 
громаді

550

30.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

03176/08-48 Лист1155/32-04/2-21

Про епідемічну ситуацію у Малинівській сільській 
громаді

551

30.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

03177/08-48 Лист1156/32-04/2-21

Про епідемічну ситуацію в Новоуспенівській 
сільській громаді

552

30.03.2021від

№

від 30.03.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Рахункова палата України

03039/08-20 Лист18-703

Пор надання інформації щодо невитрачених 
залишків коштів проєкту "пакунок малюка"

553

19.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Фонд державного майна України

03008/08-21 Лист10-24-6733

Про передачу захисних споруд цивільного захисту

554

25.03.2021від

№

від 26.03.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

02988/08-22 Лист183//02-21

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо автобусних 
перевезень

555

25.03.2021від

№

від 25.03.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

79



№
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