
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.04.21 по 09.04.21

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

03314/08-29 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про надання інформації щодо усунення зауважень, 
які виникли при перевірках стану пожежної та 
техногенної безпеки закладів охорони здоров'я 
області

1
01.04.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03315/08-29 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про надання інформації щодо усунення зауважень, 
які виникли при перевірках стану пожежної та 
техногенної безпеки закладів охорони здоров'я 
області

2
01.04.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03341/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент АПР)
Про заборгованість, яка рахується за структурними 
підрозділами з питань агропромислового розвитку 
РДА

3
02.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03374/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент промисловості)
Про затвердження кошторису видатків на 
утримання ДП "Місцеві дороги Запорізької 
області" на 2021 рік

4
02.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03455/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент капітального 
будівництва)
Про виділення капіталовкладень

5
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п
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03494/08-28 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про забезпечення реалізації повноважень обласної 
державної адміністрації у сфері праці, зайнятості 
населення, трудових відносин і соціального діалогу

6
07.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03527/08-25 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент промисловості)
Про затвердження титулу об'єкту будівництва 
"Будівництво пасажирського терміналу та 
обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя" на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському 
районі, м.Запоріжжя" у 2021 році

7
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03552/08-20 Доповідна запискаб/н
(Р. ШИХАНОВ) (Департамент соціального захисту 
населення)
Про виділення коштів на забезпечення пожежної 
безпеки в комунальних установах і закладах 
соціального захисту населення

8
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

03586/08-09 Депутатське звернення04-15/13-2021/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про Рішення Комітету від 07.04.2021 стосовно 
масової загибелі птахів, в тому числі 
червонокнижних видів, на території Херсонської 
області, зокрема біосферного заповідника 
"Асканія-Нова"

9
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Народні депутати України

03319/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вжиття заходів реагування задля вирішення 
питання ремонту автомобільних доріг на території 
Енергодарської міської ради та в місті Оріхів 
Запорізької області

10
01.04.2021від

№
від 01.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2
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03477/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання приміщення Територіальному 
управлінню ДБР

11
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03478/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про звернення гр. Фролова Ю.А. щодо порушення 
прав малолітньої дитини 

12
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

03321/08-15 Лист2892.2/21/23.2
Про порушення прав вихованців КЗ "Молочанська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР

13
29.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03322/08-15 Лист2897.2/21/23.2
Про результати візиту до Преславського 
психоневрологічного інтернату

14
29.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03323/08-15 Лист2935.2/21/23.2
Про результати візиту до КНП "Обласний 
клінічний центр з надання психіатричної допомоги" 
ЗОР

15
30.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03452/08-15 Лист3068.2/21/Х28.3
Про участь в установчому засіданні, приуроченому 
до Міжнародного дня ромів 08.04.2021

16
31.03.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03503/08-15 Лист9764.4/С/383.7/2
Про розгляд звернення КУ "Таврійський ПНІ з 
геріатричним відділенням" ЗОР щодо порушення 
прав підопічних

17
07.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03555/08-15 Лист3278.2/21/23.2
Про Звіт за результатами повторного 
моніторингового візиту до КУ "Любицький 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

18
05.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

3



№
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03556/08-15 Лист3370.2/21/23.2
Про Звіт за результатами моніторингового візиту 
до КНП "Обласний клінічний центр з надання 
психіатричної допомоги" ЗОР

19
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

03576/08-41 Лист94
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМ. Г. 
УДОВЕНКА
Про онлайн курс з кібербезпеки та цифрової 
дипломатії 15-30.04.2021

20
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Військові частини

03402/08-48 Лист910
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3369
Про інформування щодо ознак дестабілізації 
обстановки

21
25.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03489/08-48 Лист116/3/5725
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0105
Про організацію Конкурсу дитячого плаката "Я - 
Україна"

22
06.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

03298/08-22 Лист35-03.2021
ГО "ТРАФФІК ЧЕЛЛЕНДЖ"
Про проведення Всеукраїнського змагання шкіл з 
безпеки дорожнього руху 15.04-15.06.2021

23
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03336/08-37 Лист19
ВГО "УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ"
Про проведення семінару щодо діяльності 
культурних інституцій 19-20.04.2021

24
01.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03340/08-33 Лист51
БО "БФ "ЄДНАННЯ СПІЛЬНОТИ"
Про допомогу важкохворим дітям

25
01.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

4



№
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03369/08-34 Лист65
ГО "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ВСІ РАЗОМ!"
Про проведення семінару "Формування в молоді 
розуміння важливості ролі сім'ї для розвитку 
держави" 09-10.09.2021

26
23.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03448/08-37 Лист01-21/22
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про проведення Форуму 05.05.2021 м.Київ

27
02.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03450/08-44 Лист01/04/2021
ГО "АГЕНТСТВО З ВІДНОВЛЮВАНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ"
Про проведення онлайн-семінару 15.04.2021 

28
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03526/08-30 Лист1288
ГО "УКРАЇНСЬКИЙ КРИЗОВИЙ МЕДІА ЦЕНТР"
Про конкурс місцевих проєктів "Наша громада"

29
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03537/08-43 Лист207
ВГО "АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ"
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
юрист України" Майстру Д.М.

30
02.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03582/08-43 Лист02-4/21
ГО "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ АГРАРНИХ 
ІНЖЕНЕРІВ"
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
машинобудівник України" Ткачу О.Т.

31
02.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

03578/08-41 Лист32/21
BETEN INGENIERIE
Про співпрацю

32
07.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

5



№
з/п

Джерело  інформації 
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03302/08-40 Листб/н
ГР. МЕДВІДЬ О.М.
Про продовження договору оренди земель водного 
фонду

33
29.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03332/08-40 Листб/н
ГР. МАЛІКОВА С.С.
Про здійснення заміни сторони за договором 
оренди земельної ділянки

34
01.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03407/08-40 Листб/н
ГР. СИДОРЕНКО С.А.
Про розірвання договорів оренди водних об'єктів

35
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03453/08-40 Листб/н
ГР. ДУДКА В.І.
Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
водного фонду

36
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03308/08-22 Лист26/03/2021
ТОВ "ДОНБУДТОРГ"
Про співробітництво

37
26.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03358/08-51 Лист72/30
FREEGEN.GROUP
Про пропозицію щодо пілотного проєкту 
оцифровки спорту та туризму громади з 
безкоштовними сервісами

38
02.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

03370/08-22 Лист24
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про проведення виставкових заходів 13-15.04.2021 
(м.Київ)

39
10.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03372/08-19 Лист5/50
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМЕНІ М.І. ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ"
Про доповідь "Ефективність використання 
потенціалу сектору комерційних послуг у 
забезпеченні соціально-економічного зростання 
регіонів України"

40
16.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03373/08-19 Лист5/51
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМЕНІ М.І. ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ"
Про доповідь "Тінізація сектору комерційних 
послуг: національний та регіональний вимір"

41
16.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03394/08-41 Лист130/2021
ПРЕДСТАВНИЦТВО ФОНДУ ООН У ГАЛУЗІ 
НАРОДОНАСЕЛЕННЯ (UNFPA)
Про співробітництво

42
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03427/08-19 Лист18
НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА
Про соціальну згуртованість 

43
05.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03429/08-22 Лист52
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про проведення виставкових заходів 27-30.04.2021 
(м.Київ)

44
31.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03449/08-39 Лист14
СЕКТОР РОЗВИТКУ ТА КООРДИНАЦІЇ 
"ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ"
Про реалізацію проєкту щодо інформування про 
пожежі у термін до 30 хв.

45
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03456/08-40 Лист16/03-2021
ТОВ "ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ"
Про стан розгляду клопотання щодо дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою

46
31.03.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03469/08-36 Лист92/21
ФОНД РІНАТА АХМЕТОВА
Про проведення тренінгу для батьків вихователів 
будинків сімейного типу, прийомних сімей 
23-09.04.2021

47
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03488/08-22 Лист7106ВИХ-21-38
КРАМАТОРСЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про припинення подачі газу від ГРС Бердянськ

48
06.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03507/08-26 Лист7
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС-ЗТ"
Про інформацію з обмеженим доступом

49
22.02.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03541/08-40 Листб/н
Про погодження паспорта водного об'єкта

50
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03549/08-41 Лист01.3/263
ДУ "ОФІС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ 
ІНВЕСТИЦІЙ"
Про підготовку заходів UkraineInvest Talks 2021

51
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03611/08-22 Лист44/09-001154/П
УКРІНТЕРЕНЕРГО
Про припинення постачання електричної енергії 
Інституту олійних культур

52
01.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Посольства

03438/08-41 Лист6164/17-803-215
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ДЕРЖАВІ ІЗРАЇЛЬ
Про співпрацю з Ізраїлем

53
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди
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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

03293/08-49 Ухвала910/8690/20
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду по справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

54
29.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03347/08-49 Лист645/4828/20
ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА 
ХАРКОВА
Про виклик до суду на 26.04.2021 по справі 
Любченка І.М.

55
29.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03349/08-49 Лист580/2634/20
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду на 14.04.2021 по справі ТОВ 
"Агрохімпродукт"

56
26.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03465/08-49 Ухвала640/14510/20
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
УХВАЛА суду по справі Ботіївської сільської ради

57
29.03.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03597/08-49 Ухвала325/799/17-ц
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до Воронова О.Є.

58
05.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

03524/08-33 Лист04-2/6
БО "БФ "СТАБІЛІЗЕЙШЕН СУППОРТ 
СЕРВІСЕЗ"
Про Рекомендації щодо оптимізації 
нормативно-правової бази, що спрямовані на 
ефективне запобігання поширенню COVID-19

59
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

03440/08-18 Лист0965-21
Про удосконалення функціонування Єдиної 
системи опрацювання звернень 

60
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
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

Кабінет Міністрів України

03286/08-17 Лист10435/0/2-21
(А. Куцевол) Про участь у програмах з 
магістерської та докторської підготовки у 
Республіці Корея

61
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03288/08-06 Доручення13432/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки зі зміною її цільового призначення ПАТ 
"ЗМК "Запоріжсталь"

62
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03289/08-06 Доручення13839/1/1-21
(О. Стефанішина) Про підтримку у проведенні 
всесвітнього заходу - Олімпійського дня 23.06.2021

63
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03304/08-06 Доручення13409/1/1-21
(О. Резніков) Про здійснення контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства

64
01.04.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03306/08-03 Розпорядження254-р
Деякі питання оптимізації мережі та 
функціонування центрів надання адміністративних 
послуг

65
17.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03310/08-03 Постанова281
Про внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на створення навчально-практичних 
центрів сучасної професійної 
(професійно-технічної) освіти

66
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

03329/08-06 Доручення14343/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про питання несвоєчасного 
проведення необхідних конкурентних процедур 
закупівлі електричної енергії для потреб 
бюджетних установ і організацій

67
02.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03334/08-06 Доручення14331/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про заходи щодо запобігання та 
протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і 
сільських угідь у літній період 2021 року

68
01.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03335/08-03 Постанова294
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 3 грудня 2009 р. № 1342

69
31.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03351/08-03 Постанова272
Про внесення зміни до переліку товарів, робіт і 
послуг, необхідних для здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 
епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, на території України

70
31.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03352/08-17 Лист10699/0/2-21
(В. Федорчук) Про фінансування витрат на 
збереження об'єктів державної власності

71
02.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03353/08-06 Доручення14218/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЧЕРНЄВ Є.В.
Про перезарядку гамма-терапевтичних апаратів 
"Агат-ВУ" та "Агат-Р1" для КНП "Бердянське 
територіальне медичне об'єднання" БМР

72
02.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03387/08-06 Доручення13237/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про рішення РНБО України від 
19.03.2021 "Щодо стану справ у сфері 
надрокористування"

73
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03388/08-06 Доручення14037/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про відзначення 25-ї річниці 
Конституції України

74
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03390/08-17 Лист10884/0/2-21
(В. Поліщук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо надзвичайної ситуації, 
пов'язаної з підвищенням рівня ґрунтових вод на 
території Кам’янсько-Дніпровської міської 
територіальної громади Василівського району

75
03.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03405/08-17 Лист10902/0/2-21
(В. Федорчук) Про фінансування комунальних 
некомерційних підприємств, які надають вторинну 
та третинну медичну допомогу за програмою 
медичних гарантій медичного обслуговування 
населення

76
05.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03406/08-17 Лист10901/0/2-21
(В. Федорчук) Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 26.01.2021 № 47

77
05.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03443/08-06 Доручення13901/1/1-21
(О. Резніков) Про стан функціонування державного 
внутрішнього фінансового контролю

78
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03444/08-06 Доручення14324/1/1-21
(О. Стефанішина) Про реалізацію "Екологічного 
модуля" у регіонах з нагоди щорічного відзначення 
Міжнародного дня ООН "Всесвітній день довкілля" 
(05.06.2021)

79
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03445/08-06 Доручення14511/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ШТЕПА С.С.
Про складну екологічну ситуацію в місті Запоріжжі

80
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03446/08-03 Постанова299
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 18 березня 2015 р. № 196

81
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12
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Джерело  інформації 
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03462/08-17 Лист11137/0/2-21
(В. Федорчук) Про забезпечення належного 
проведення вакцинації населення

82
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03475/08-06 Доручення15053/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про сертифікацію кисневих балонів

83
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03480/08-17 Лист11265/0/2-21
(О. Ярема) Про моніторинг виконання планів 
вивільнення працівників РДА

84
07.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03481/08-17 Лист11180/0/2-21
(О. Войтович) Про надання дозволу на складання 
проекту землеустрою щодо надання в оренду 
земельної ділянки ПАТ "ЗМК "Запоріжсталь"

85
06.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03482/08-17 Лист11191/0/2-21
(О. Ярема) Про створення на базі КНП "Госпіталь 
ветеранів війни" ЗОР регіонального центру 
медичного забезпечення захисників України

86
06.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03496/08-03 Постанова307
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 25 листопада 2015 p. № 1068 та від 22 
вересня 2016 р. № 712

87
31.03.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03498/08-06 Доручення14844/1/1-21
(О. Резніков) Про щорічну разову грошову 
допомогу до 5 травня

88
07.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03499/08-06 Доручення15153/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про посилення контролю за 
дотриманням обмежувальних заходів суб'єктами 
господарювання

89
07.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03511/08-17 Лист11463/0/2-21
(В. Поліщук) Про проведення засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС 07.04.2021 о 18-00

90
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

13
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Джерело  інформації 
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03514/08-06 Доручення15302/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про перевірку достовірності даних 
щодо кількості ліжок із подачею медичного кисню

91
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03530/08-17 Лист11509/0/2-21
(В. Федорчук) Про відсутність сучасних систем 
пожежної сигналізації у закладах освіти

92
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03547/08-06 Доручення14939/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про витрачання коштів резервного 
фонду державного бюджету у 2020 році

93
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03548/08-03 Постанова305
Про затвердження норм та Порядку організації 
харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку

94
24.03.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03564/08-06 Доручення14299/1/1-21
Про додаткові заходи з відродження територій, що 
зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

95
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03567/08-03 Розпорядження276-р
Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 
2021 рік

96
24.03.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03573/08-06 Доручення12592/2/1-21
(Д. Шмигаль) Про Бюро економічної безпеки

97
07.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03574/08-17 Лист11201/0/2-21
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною її цільового призначення ПАТ "ЗМК 
"Запоріжсталь"

98
06.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

14
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03585/08-06 Доручення15397/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про направлення Протоколу № 16 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 07.04.2021

99
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03591/08-17 Лист11644/0/2-21
(В. Федорчук) Про аналітичну записку 
Національний інститут стратегічних досліджень 
"Щодо підтримки громадян та бізнесу в умовах 
посилення епідемічних ризиків" 

100
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03603/08-03 Розпорядження285-р
Про затвердження Національного плану дій з 
реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю 
на період до 2025 року

101
07.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості 
України

03441/08-22 Лист20/1.4-9.1/1429
Про інвестиційні проєкти промислових 
підприємств

102
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

03284/08-39 Лист25/1-22/6539-21
Про проведення селекторної наради з питань 
підготовки до пожежонебезпечного періоду 2021 
року 02.04.2021 о 12-00

103
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03513/08-39 Лист25/2-22/7107-21
Про надання протоколу селекторної наради з 
питань підготовки до пожежонебезпечного періоду 
2021 року

104
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03592/08-39 Лист25/7-11/7345-21
Про інформування щодо стану погодних умов

105
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

15
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03303/08-37 Лист3686/9.4
Про проведення наради щодо застосування 
окремих показників ефективності діяльності голів 
обласних, Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій 02.04.2021 о 10-00

106
01.04.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03431/08-37 Лист3870/4.1
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 30-ї річниці незалежності України"

107
05.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03529/08-37 Лист4003/8.1
Про проєкту Державної цільової програми з 
розвитку галузі туризму "Мандруй Україною"

108
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

03287/08-34 Лист2797/4.5
Про підтримку та розвиток дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

109
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03565/08-34 Лист3031/15
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
Типового положення про координаційну раду з 
питань національно-патріотичного виховання при 
місцевій державній адміністрації

110
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

03299/08-43 Лист1/11-2066
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник освіти України" Хромишеву В.О.

111
25.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03359/08-32 Лист1/9-178
Про проведення наради щодо передачі цілісних 
майнових комплексів закладів фахової передвищої 
освіти 05.04.2021 о 15-00

112
01.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

03385/08-32 Лист1/9-181
Про проведення онлайн-наради з питань діяльності 
закладів загальної середньої освіти 06.04.2021 об 
11-00

113
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

16
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Форма зберігання 
документа

03418/08-33 Розпорядження30
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

114
01.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03290/08-33 Лист26-04/9973/2-21
Про проведення вакцинації

115
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03416/08-33 Розпорядження28
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

116
30.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03417/08-33 Розпорядження29
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

117
31.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03419/08-33 Розпорядження31
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

118
01.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03442/08-33 Лист28/10396/2-21
Про рішення Оперативного штабу з реагування на 
ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким 
можна запобігти шляхом вакцинації

119
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03528/08-33 Лист26-02/42/99-21
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження Плану заходів з адаптації 
населення до зміни клімату на 2021 - 2023 роки"

120
06.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

17



№
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Джерело  інформації 
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03283/08-25 Лист7/19.5/4702-21
Про моніторинг стану реалізації в регіонах проєктів 
в рамках програми "Велике будівництво" у 2021 
році

121
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03326/08-42 Лист7/34.1/4785-21
Про проведення наради 02.04.2021 об 11-30

122
01.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03391/08-32 Лист7/19/4836-21
Про створення єдиного нового освітнього та 
мотивуючого простору, а також безпечного 
освітнього середовища

123
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

03437/08-22 Лист7/10.1/4965-21
Про несвоєчасне проведення необхідних 
конкурентних процедур закупівлі електричної 
енергії для потреб бюджетних установ і організацій

124
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03512/08-27 Лист7/14.2/5111-21
Про готовність територіальних громад до 
розроблення комплексних планів

125
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03540/08-41 Лист7/36.3/5179-21
Про надання пропозицій до проєкту Закону 
України "Про внесення змін до Закону України 
"Про транскордонне співробітництво""

126
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

03292/08-21 Лист3611-07/19883-0
Про надання інформації щодо заходів підтримки 
для підприємців у регіонах України

127
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03461/08-31 Лист3631-06/20867-0
Про відміну подання інформації 

128
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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03467/08-31 Лист3305-04/20879-0
Про використання електронного каталогу

129
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03483/08-20 Лист3902-05/20998-0
Про роз’яснення щодо можливого мінімального 
рівня ставок деяких податків

130
06.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03531/08-23 Лист2823-07/20657-0
Про стан впровадження наказу Мінекономіки від 
19.02.2021 № 338 "Про деякі питання у сфері 
бджільництва"

131
05.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03563/08-19 Лист4601-04/21609-0
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Експортної стратегії для сектору 
креативних індустрій до 2025 року"

132
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03593/08-23 Лист2612-06/21727-0
Про проведення круглого столу на тему "Підтримка 
органічного виробництва в Україні: механізм 2021 
року та нові перспективні напрямки" 13.04.2021 о 
9-30

133
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03311/08-35 Лист5951/0/2-21/29
Про направлення дітей до дитячих центрів "Артек" 
та "Молода гвардія"

134
01.04.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03312/08-35 Лист5952/0/2-21/29
Про укладання договорів щодо оздоровлення дітей

135
01.04.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03386/08-28 Лист6068/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

136
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

19
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03479/08-28 Лист6311/0/2-21/47
Про надання інформації щодо відповідальних осіб 
для реалізації субвенції на протидію домашньому 
насильству

137
06.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03501/08-28 Лист6335/0/2-21/51
Про надання інформації щодо змін у 
територіальних громадах

138
07.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03519/08-35 Лист6359/0/2-21/29
Про надання інформації щодо дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку

139
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03554/08-28 Лист6437/0/2-21/57
Про врегулювання діяльності обласних центрів 
соціальних служб

140
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03569/08-35 Лист6517/0/2-21/57
Про забезпечення закладів освіти контактами 
органів і служб у справах дітей, спеціальних 
установ та закладів соціального захисту для дітей

141
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03570/08-35 Лист6518/0/2-21/57
Про внесення змін до Методичних рекомендацій 
щодо впровадження практики надання послуги 
раннього втручання для забезпечення розвитку 
дитини, збереження її здоров'я та життя

142
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03594/08-20 Лист6561/0/2-21/47
Про розподіл субвенції на створення мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства

143
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03595/08-28 Лист6574/0/2-21/47
Про проведення онлайн-наради щодо субвенції на 
створення мережі спеціалізованих служб підтримки 
осіб, які постраждали від домашнього насильства 
14.04.2021 об 11-00

144
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів
20
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03566/08-33 Лист3533/03/10.2-21
Про вивчення інтегральних показників стану 
здоров'я ветеранів - учасників АТО/ООС

145
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03589/08-43 Лист3571/11/11.1-21
Про надання інформації щодо нагородження 
Олексенка Є.Є.

146
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство фінансів

03285/08-20 Лист33020-07-5/1038
Про проведення вебінару "Написання 
аудиторського звіту та його ключові 
характеристики" 27.04.2021

147
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03476/08-20 Лист07030-05-5/1108
Про надання інформації щодо видатків на 
відзначення 30-ї річниці незалежності України

148
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03520/08-20 Лист04140-15-2/1124
Про затвердження паспортів бюджетних програм 
та оприлюднення інформації про бюджет

149
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

03291/08-21 Лист1/04-1-3558
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України"

150
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03328/08-21 Лист1/04-2-3610
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 04 грудня 2019 р. No 1137 та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України"

151
01.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

21
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03333/08-51 Лист1/06-4-3607
Про надання інформації щодо Голів територіальних 
громад для підключення закладів соціальної 
інфраструктури до широкосмугового інтернету

152
01.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

03389/08-21 Лист1/06-3-3651
Про виконання Плану трансформації ЦНАП

153
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

03484/08-38 Лист2936/34/7-21
Про визначення відповідального структурного 
підрозділу зі створення регіональних СФД

154
06.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

03392/08-50 Лист001-0861/49-1
Про надання роз'яснень щодо можливості 
проведення або перенесення звітно-виборчих 
зборів органів самоорганізації населення міста

155
05.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03502/08-09 Депутатське звернення29/04-2021
ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ ЛІГУТА Т.Г.
Про незаконне функціонування ПрАТ  
Приазовкурорт "Клінічного санаторію "Лазурний"

156
05.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Депутат міської ради

03474/08-09 Депутатське звернення02/02-04/2021
ДМР Р. ХАРЧЕНКО
Про надання копії листа від 22.02.2021 № 
00869/08-25

157
02.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

03458/08-19 Лист02-29/304
Про проведення експертизи Плану 
соціально-економічного розвитку Гуляйпільської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки

158
29.03.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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Пологівська міська рада

03400/08-20 Лист1112/02.1-24
Про виділення коштів на капітальний ремонт КУ 
"Пологівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4"

159
01.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

03408/08-27 Лист02-25/1000
Про визначення державних інтересів для їх 
урахування під час розроблення детального плану 
території

160
31.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03409/08-27 Лист02-25/1001
Про визначення державних інтересів для їх 
урахування під час розроблення детального плану 
території

161
31.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

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

03470/08-20 Лист06-11/1171
Про виділення коштів на придбання житла для 
Бессонова В.О.

162
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

03316/08-54 Лист0078/01-07
Про зразок для оформлення інформації щодо 
актуальних проблем соціально-економічного 
розвитку регіону

163
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03317/08-54 Лист1061/01-11
Про співфінансування на реконструкцію школи в 
м.Гуляйполе

164
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03318/08-54 Лист1481/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів у 2021 році для усунення 
порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки

165
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03356/08-54 Лист01-26/0371
Про врегулювання окремих процедурних питань

166
31.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03382/08-54 Лист01-26/0376
Про надання копії розпорядження щодо створення 
госпітальної ради області

167
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03383/08-54 Лист0954/01-11
Про виділення коштів на покриття боргових 
зобов'язань

168
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03432/08-54 Лист1636/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
САНАТОРНОГО ТИПУ" ЗОР
Про надання фінансової допомоги

169
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03433/08-54 Лист1617/01-11
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
із заробітної плати

170
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03472/08-54 Лист1507/01-11
Про надання медичної допомоги за договорами про 
медичне обслуговування

171
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03473/08-54 Лист1613/01-10
ДОР ЛЕПЕТЧЕНКО А.М.
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
покрівлі КЗ "Оріхівський Будинок дитячої 
творчості"

172
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03521/08-54 Лист1291/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" 
ЗОР
Про несвоєчасне надходження коштів для 
повноцінного функціонування закладу

173
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03522/08-54 Лист1535/01-11
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт водонапірної 
башти

174
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03544/08-54 Лист1595/01-21
Про виділення коштів на потреби громадської 
організації

175
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03558/08-54 Лист1432/01-11
Про виділення коштів на будівництво 
берегоукріплювальних споруд м.Приморськ

176
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

03384/08-09 Депутатське звернення25
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ
Про висновки постійної комісії №№1-7 12.03.2021

177
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Бердянський прикордонний загін

03362/08-20 Лист11-1707
Про пропозиції щодо фінансування Програми 
сприяння розвитку матеріально-технічної бази

178
30.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03363/08-33 Лист30-1706
Про вакцинацію особового складу

179
30.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

25
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03404/08-43 Лист32-1786
Про нагородження Шепеля М.М. (та інші)

180
01.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03497/08-48 Лист42-1903
Про протидію протиправній діяльності на 
державному кордоні

181
07.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Військові частини

03403/08-43 Лист101/560
ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 
ПРАВОПОРЯДКУ
Про нагородження Лихмана Ф.О. та Сердюкова 
С.С.

182
29.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03435/08-48 Лист3/33/8/1-837
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про припинення виконання завдань на спільному 
КПП в м.Енергодар

183
02.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03436/08-48 Лист3/33/10/3-861
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про зміну цільового призначення земельних 
ділянок

184
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03463/08-43 Лист35/701
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Сіряка С.В. та Волощука Я.О.

185
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

03355/08-22 Лист26-36/7542
Про узгодження норм питомих витрат ПЕР на 2022 
рік

186
31.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03339/08-22 Лист4
ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "ХОРТИЦЯ"
Про затвердження паспорту автобусного маршруту 
загального користування

187
30.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

26
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03395/08-46 Лист08-03/21
ПП "ЗАПОРІЖБУДСЕРВІС"
Про скаргу щодо неправомірного втручання в 
господарську діяльність прокурором 
Кам'янсько-Дніпровського відділу прокуратури

188
31.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03426/08-40 Листб/н
ПП "УКРРІЧБУД"
Про передачу в оренду земельної ділянки

189
05.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03525/08-31 Лист36/21
ТОВ "ІНТЕРПРОМСТРОЙ"
Про порушення тендерної закупівлі

190
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03577/08-28 Лист21-106
ТОВ "НВП "ДНІПРОЕНЕРГОСТАЛЬ"
Про заборгованість із виплати заробітної плати на 
підприємстві

191
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03596/08-49 Лист170-ю
ТОВ "ПРЕОБРАЖЕНСЬКЕ"
Про позов до товариства

192
07.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03608/08-21 Лист43/06
ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ"
Про направлення інвентаризаційних відомостей 
щодо об'єктів державної власності

193
07.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03327/08-40 Лист287
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності земельних лісових 
ділянок

194
31.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03350/08-40 Лист67
ПП "МОГУЧИЙ"
Про скасування земельних торгів

195
02.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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03399/08-28 Лист/СВ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ВЕТЕРАНСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ГО "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
МВС УКРАЇНИ"
Про оновлення захисту соціальних прав ветеранів 
та пенсіонерів силових структур

196
23.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03410/08-22 Лист01-1/13299
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії та потужності на травень 2021 
року

197
05.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03434/08-28 Лист71/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про організаційну підтримку щорічної благодійної 
акції "Марафон "Пам'ять"

198
04.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03447/08-19 Лист11
АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про співробітництво

199
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03490/08-40 Лист1111
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо дії Меморандуму з 
ПП "Покров-Груп"

200
05.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03495/08-28 Лист01-11/43
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УТОГ
Про сприяння для запуску "Сервіс УТОГ 24/7" в 
державних установах області

201
05.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03550/08-31 Лист92
КП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК"
Про недопущення закриття продовольчого та 
непродовольчого ринків на період карантинних 
обмежень в м.Бердянськ

202
06.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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03557/08-41 Лист29-АМ
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
Про включення кандидатури до складу 
регіональної комісії з оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проєктів

203
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03559/08-24 Лист02-2021
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗАПОРІЗЬКОМУ 
РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ 
ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА
Про прийняття Програми забезпечення житлом 
внутрішньо переміщених осіб Запорізької області

204
31.03.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

03602/08-40 Лист07/04-1
ТОВ "СІОІЛ"
Про надання дозволу на суборенду земельної 
ділянки

205
07.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03609/08-40 Лист999001-17/999-0
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
Про надання згоди на розроблення проєкту із 
землеустрою

206
07.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03614/08-40 Лист191
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

207
07.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03615/08-40 Лист192
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

208
07.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР
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03493/08-26 Лист10/0668
Про матеріали для підготовки та оприлюднення 
Національної доповіді про якість питної води та 
стан питного водопостачання

209
05.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03601/08-20 Лист02/0714
Про фінансування проєкту

210
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

03309/08-42 Лист69
Про встановлення надбавки Савенковій О.О.

211
01.04.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03468/08-43 Лист04/0148-03
ГО "ХЕЛПЕР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Щербакова Д.І.

212
02.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03579/08-35 Лист09/04-21
ГО "ЖІНКА МАЙБУТНЬОГО"
Про створення Притулку для осіб, які постраждали 
від домашнього насильства

213
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

03301/08-26 Лист82
КП "ОРІХІВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Про фінансування і строки реконструкції 
каналізаційних очисних споруд

214
30.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03459/08-22 Лист1054
КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про надання інформації щодо невиконання плану 
організаціно-технічних заходів

215
31.03.2021від

№
від 06.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

03466/08-49 Ухвала330/592/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі Кулієва В.Е.

216
31.03.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Установи культури

03600/08-43 Лист01/61
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ"
Про нагородження Малюкової С.О.

217
07.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

03307/08-20 Лист532
КНП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ 
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про виділення коштів на виконання вимог 
пожежної безпеки

218
23.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03357/08-43 Лист1415
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
донор України" Казці В.І.

219
30.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03360/08-33 Лист559
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про використання за призначенням відділення 
першого поверху лікарні

220
02.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03471/08-33 Лист577
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про заходи щодо введення в експлуатацію кисневої 
станції та мереж

221
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03545/08-20 Лист1587
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на реконструкцію лікарні

222
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03580/08-33 Лист605
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про потребу в матеріальних цінностях

223
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади
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03361/08-29 Лист204
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ" ЗОР
Про порушення вимог законодавства у сфері 
пожежної безпеки

224
30.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03401/08-25 Лист01-13/0143
КУШУГУМСЬКА ГІМНАЗІЯ "ІНТЕЛЕКТ"
Про добудову освітнього закладу

225
31.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03587/08-32 Лист35-01/1173
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про перенесення строку першого туру виборів 
ректора університету

226
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

03599/08-32 Лист35-06/1164
НУ "ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Про надання пропозицій щодо створення центру 
креативної економіки

227
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Львівська ОДА

03305/08-39 Лист5/6-3427/0/2-21/
Про підтримку ініціативи озеленення країни

228
01.04.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03491/08-33 Лист5/15-3725/0/2-21
Про можливість оздоровлення у 
санаторно-курортних закладах на Львівщині

229
07.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

03345/08-16 Лист02-01/838
(А. Єрмак) Про подальший контроль завдань, 
визначених Указом Президента України від 
05.05.2011 № 547

230
30.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03375/08-16 Лист09-07/17
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
05.04.2021 о 13-00

231
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03485/08-16 Лист41-01/441
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
05.04.2021

232
05.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Президент України

03342/08-02 Розпорядження335/2021-рп
Про звільнення А.Ярмоленко з посади голови 
Великобілозерської районної державної 
адміністрації Запорізької області

233
30.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03343/08-02 Указ128/2021
Про відзначення 25-ї річниці Конституції України

234
30.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03486/08-02 Указ139/2021
Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 2 квітня 2021 року "Щодо 
Національного плану вакцинопрофілактики гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року"

235
03.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03571/08-02 Розпорядження416/2021-рп
Про звільнення І.Півень з посади голови 
Бердянської районної державної адміністрації 
Запорізької області

236
07.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03572/08-02 Розпорядження427/2021-рп
Про призначення О.Бакая головою Бердянської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області

237
07.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

03430/08-42 Лист01-41/0269
Про погодження призначення Цізіна А.С.

238
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03560/08-20 Лист01-24/0265
Про виділення коштів з районного бюджету

239
02.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

03313/08-33 Лист01-16/0230
Про забезпечення вторинною медичною 
допомогою мешканців Запорізького району

240
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03523/08-21 Лист01-17/0242
Про надання роз'яснень щодо процедури 
відчуження нерухомої приватної власності на 
бульв.Шевченка, 74Б у м.Запоріжжя

241
05.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

03393/08-25 Лист01-22/120
Про стан будівництва амбулаторій монопрактики

242
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03420/08-21 Лист01-35/118
Про затвердження Передавального акту 
Якимівської РДА

243
29.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03421/08-21 Лист01-35/116
Про затвердження Передавального акту 
Веселівської РДА

244
29.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03422/08-21 Лист01-35/117
Про затвердження Передавального акту 
Приазовської РДА

245
29.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03509/08-43 Лист01-05-28/055-к
Про нагородження Ландаря Ю.В.

246
07.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

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

Пологівська райдержадміністрація

03510/08-21 Лист01-33/194
Про надання передавальних актів

247
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03546/08-42 Лист01-31/206
Про погодження призначення Вініченка М.Д.

248
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

03324/08-26 Лист02-24/259
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про забезпечення водопостачанням населення

249
01.04.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03346/08-22 Лист02-01-16/381
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ремонт доріг

250
23.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03368/08-22 Лист02-01-23/844
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги до с.Улянівка

251
25.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03396/08-20 Лист887
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування будівництва амбулаторії 
групової практики в селі Болгарка

252
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03397/08-40 Лист874
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про проведення земельних торгів

253
01.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03411/08-22 Лист05-14/0157
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про ремонт районних автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення

254
01.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03412/08-26 Лист0746
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про відключення від водопостачання ОК 
"Таврія-СТ"

255
01.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03451/08-28 Лист02-01-26/844
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРООВСЬКОГО РАЙОНУ
Про надання допомоги в оформлені та влаштуванні 
інвалідів, одиноких, престарілих людей до 
Будинків-інтернатів

256
30.03.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03492/08-20 Лист526/02-10-10
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання документів з питань фінансування

257
02.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03535/08-20 Лист408
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
водопостачання с.Степанівка Перша

258
05.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03536/08-20 Лист411
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на берегоукріплення в 
с.Степанівка Перша

259
05.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03543/08-20 Лист1269
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про забезпечення співфінансування

260
06.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ 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
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03612/08-20 Лист41
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про внесення змін і доповнень до рішення 
селищної ради від 24.12.2020 №74 "Про бюджет 
Приазовської селищної територіальної громади на 
2021 рік"

261
24.03.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

03583/08-20 Доповідна записка53д/04-01
Про проведення позапланового внутрішнього 
аудиту в Департаменті капітального будівництва 
ЗОДА

262
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

03371/08-25 Доповідна запискаб/н
Про необхідність вирішення проблемного питання, 
що виникло по проєкту "Реконструкція 
спортивного майданчику з трибуною Запорізької 
гімназії № 8..."

263
02.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

03295/08-42 Лист111/03-17
Про участь Кас'яненка Д.В. у проведенні навчання 
07.04.2021

264
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

03518/08-21 Лист06.2-09-07/3180
Про надання рішення щодо списання об'єкта 
незавершеного будівництва - котельні по вул. 
Ушакова в м.Мелітополь

265
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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№
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03534/08-20 Лист06.2-09-07/3197
Про стан використання субвенцій

266
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ 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

03337/08-29 Лист53002-1901/5302
Про порушення вимог протипожежних норм та 
правил, які стали підставою для подання 
адміністративних позовів до суду, та станом на 
01.04.2021 року залишаються не усунутими в 
установах та закладах Запорізької обласної ради

267
01.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03398/08-29 Лист53002-1971/5302
Про перевірку суб'єктів господарювання, у 
власності (володінні) користування яких 
перебувають готелі, пансіонати, хостели, будинки 
для людей похилого віку та осіб з інвалідністю

268
02.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03457/08-22 Лист53002-1909/5302
Про надання інформації щодо проведених 
перевірок суб'єктів господарювання з питань 
торгівлі пальним

269
01.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03553/08-43 Лист5301-2130/5310
Про заохочення Вовка В.В.

270
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

03297/08-40 Лист105-ДК/0009/КВ
Про скасування розпорядження Приазовської РДА 
від 24.04.2009 № 267 "Про надання в оренду 
земельних ділянок ТОВ "Агропромислова 
компанія"

271
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03539/08-46 Лист257/04/08/У-202
Про облаштування громадських місць системами 
термінового виклику поліції

272
30.03.2021від

№
від 08.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

38



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

03613/08-46 Лист87/21-2021
Про надання копії Переліку об'єктів критичної 
інфраструктури загальнодержавного, регіонального 
та місцевого значення

273
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

03296/08-40 Лист0800-1202-6/230
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою

274
30.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03464/08-49 Ухвала908/168/21
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Дєвора"

275
01.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

03320/08-46 Лист15/2-291вих-21
Про надання інформації щодо стягнення коштів на 
користь Ярмощука М.А.

276
31.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03604/08-46 Лист15/3-190вих-21
Про надання інформації щодо ландшафтного 
заказника "Балка Нестерянська"

277
07.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03606/08-46 Лист15/3-191вих-21
Про вжиття заходів щодо збереження ботанічного 
заказника місцевого значення "Балка Зразкова"

278
07.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03607/08-46 Лист15/1-402вих-21
Про надання інформації щодо використання 
земельної ділянки для будівництва АГЗП ТОВ 
"АВ.Трейд"

279
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

03551/08-37 Лист02-16/87
Про привітання зі святом 1 Травня!

280
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства
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03423/08-39 Лист01-08/351
Про перелік заходів щодо поліпшення санітарного 
стану лісів

281
19.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03424/08-39 Лист01-08/411
Про надання пропозицій щодо проведення суцільно 
санітарної рубки

282
29.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

03588/08-32 Лист1339/01-17
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 26.03.2021 № 191

283
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

03338/08-39 Лист2-2-6/818-21
Про співробітництво у сфері рибного господарства

284
30.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

03348/08-49 Лист18.17-39/981
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження по справі ТОВ "Барт-Будсервіс"

285
26.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03504/08-28 Лист11-ЗОДА
ВІДДІЛ МІНІСТЕРСТВА У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про налагодження комунікацій з органами 
місцевого самоврядування

286
07.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03505/08-46 Лист2229/40/-2021
ЗАПОРІЗЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо повідомлень про 
проведення мітингу 01.04.2021 в м.Вільнянськ

287
07.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03506/08-46 Лист2232/40/-2021
ЗАПОРІЗЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо рівня епідемічної 
небезпеки на території м.Вільнянськ

288
07.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

03575/08-40 Лист63/19/03-173
ВІДДІЛ УРЯДОВОГО ФЕЛЬД'ЄГЕРСЬКОГО 
ЗВ'ЯЗКУ В М.ЗАПОРІЖЖІ
Про надання документів для відновлення меж 
земельної ділянки

289
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03598/08-49 Лист5781
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РВ ДВС
Про направлення постанови щодо закінчення 
виконавчого провадження  відносно Рудікіної Н.П.

290
06.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03610/08-46 Лист844/43/27/2/01-2
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ
Про охорону ТОВ "ЗТМК"

291
09.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Обласне управління лісового та мисливського господарства

03425/08-39 Лист01-08/413
Про перелік заходів щодо поліпшення санітарного 
стану лісів

292
29.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

03294/08-48 Лист780
Про проведення "Єдиного всеукраїнського 
стрілецького дня" 09.04.2021

293
29.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03300/08-48 Лист722
Про результати перевірки стану ведення 
військового обліку в ПАТ "Запоріжсклофлюс"

294
24.03.2021від

№
від 01.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03428/08-48 Лист860
Про проведення навчальних зборів 07-14.04.2021

295
05.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03561/08-48 Лист908
Про організацію проведення навчальних зборів 
резервістів та військовозобов'язаних 

296
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

41



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03454/08-46 Лист08-67/1296
Про перегляд нормативно-правових актів, які 
зареєстровані в органах юстиції

297
31.03.2021від

№
від 06.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

03581/08-46 Лист5012-478вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо діючих договорів 
оренди землі з надрокористувачем ПрАТ 
"Новополтавський кар'єр"

298
06.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03605/08-46 Лист57-358вих.21
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо дозвільних 
документів щодо будівництва (реконструкції) 
об'єктів та споруд у прибрежній захисній смузі р. 
Дніпро

299
01.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

03376/08-40 Лист19/832
Про підтвердження належності ділянки 
автомобільної дороги М-14 
Одеса-Мелітополь-Новоазовськ до 
Мелітопольського р-ну

300
01.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03377/08-40 Лист19/833
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

301
01.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03378/08-40 Лист19/834
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

302
01.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03379/08-40 Лист19/835
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

303
01.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03380/08-40 Лист19/836
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

304
01.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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03381/08-40 Лист19/837
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

305
01.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03542/08-22 Лист10/953
Про погодження ескізів знаків 

306
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03325/08-46 Лист59/6/1-308
Про надання інформації щодо ситуації з 
поширенням COVID-19

307
01.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03364/08-46 Лист59/3/2-394нт
Про надання інформації стосовно Воскобойнікової 
І.А.

308
29.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03365/08-46 Лист59/3/2-409нт
Про надання інформації стосовно Кошкалди Н.Б. 
(та інші)

309
30.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03366/08-46 Лист59/3/2-396нт
Про надання інформації стосовно Байрачного В.І. 
(та інші)

310
29.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03367/08-46 Лист59/3/2-395нт
Про надання інформації стосовно Бєлова В.В.

311
29.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03538/08-46 Лист59/27/114
Про надання інформації щодо проблемних питань 
забезпечення прикордонного режиму

312
22.03.2021від

№
від 08.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

03487/08-45 Лист21-28-1303
Про передачу адаптивного міжмережного екрану

313
02.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Державна інспекція України з питань захисту прав 
споживачів

03413/08-33 Лист12.1-13/7146
Про спалахи гострих кишкових інфекційних 
захворювань

314
26.03.2021від

№
від 05.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

03354/08-21 ЛистВИХ №1676/0/
Про проведення планової перевірки додержання 
Запорізькою ОДА вимог законодавства у сфері 
ліцензування господарської діяльності

315
02.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03533/08-21 ЛистВИХ №1761/0/
Про проведення позапланових перевірок 
ліцензіатів

316
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03590/08-39 ЛистВИХ №1785/0/
Про погодження Держпроспоживслужбою дозволів 
на викиди

317
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

03568/08-37 Лист596/02-0714/21
Про погодження проєкту нової Ромської стратегії 

318
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

03460/08-29 Лист16-5180/163-2
Про чинність документів

319
06.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

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

03508/08-22 Лист4457/16.4.1/7-21
Про відключення абонентів природного газу 
м.Бердянськ

320
06.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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03439/08-33 Лист6568/2-05-21
Про обсяг медичних послуг, пов’язаних з 
лікуванням інфаркту міокарда, що підлягають 
оплаті за програмою медичних гарантій

321
05.04.2021від

№
від 06.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

03330/08-28 Лист0000-030202-5/3
Про надання інформації щодо заходів, пов'язаних з 
35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи

322
01.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03331/08-35 Лист0000-030201-5/3
Про надання інформації щодо уповноважених 
органів на видачу посвідчень батьків багатодітної 
сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї

323
01.04.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03414/08-36 Лист0000-0201-5/407
Про забезпечення прав дітей в умовах проведення 
карантинних заходів

324
05.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03500/08-36 Лист0000-0201-5/415
Про надання інформації щодо закладів 
інституційного догляду та виховання дітей

325
07.04.2021від

№
від 07.04.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03532/08-28 Лист0000-030101-5/4
Про перелік суб'єктів господарювання, що надають 
соціальні послуги особам похилого віку, які не 
перевірені органами місцевої влади

326
08.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03562/08-35 Лист0000-030102-М/
Про розгляд звернення гр. Король Ю.Ю. щодо 
відшкодування вартості послуги "муніципальна 
няня"

327
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

03344/08-42 Лист44-01/18653/21
Про надання інформації стосовно Антонова А.М.

328
30.03.2021від

№
від 02.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України
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(адресат)
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документа

03415/08-48 Лист1286/16-07/2-21
Про кіберзахист

329
05.04.2021від

№
від 05.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03515/08-48 Лист1362/32-04/2-21
Про епідемічну ситуацію у Андріївській селищній 
громаді

330
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03516/08-48 Лист1363/32-04/2-21
Про епідемічну ситуацію у Таврійській сільській 
громаді

331
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03517/08-48 Лист1364/32-04/2-21
Про епідемічну ситуацію у Чернігівській селищній 
громаді

332
07.04.2021від

№
від 08.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03584/08-48 Лист1405/32-04/2-21
Про підготовку матеріалів до засідання з питання 
"Стан національної системи охорони здоров'я"

333
08.04.2021від

№
від 09.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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