
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 12.04.21 по 16.04.21

Ф21-КА

№
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Вид документа, короткий зміст
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

03637/08-33 Доповідна запискаб/н
З.НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про введення в експлуатацію киснегенеруючої 
станції в комунальному некомерційному 
підприємстві "Кам'янсько-Дніпровська міська 
лікарня" Кам'янсько-Дніпровської міської ради 

1
12.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03722/08-37 Доповідна запискаб/н
НЕКРАСОВА З.А. (Департамент культури і 
туризму)
Про ліквідацію постійно діючої комісії з питань 
розвитку Національного заповідника "Хортиця"

2
13.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03810/08-22 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент промисловості)
Про укладання додаткових угод до договорів з 
автомобільними перевізниками ТОВ "Еталон-1" (та 
інші)

3
15.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

03827/08-21 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент цивільного захисту)
Про ефективне використання державного майна та 
забезпечення виконання заходів територіальної 
оборони на території області

4
13.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
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03747/08-01 Постанова1374-ІХ
Про призначення позачергових виборів 
Шегинівського сільського голови Яворівського 
району Львівської області

5
30.03.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03748/08-01 Постанова1373-ІХ
Про призначення позачергових виборів 
Харківського міського голови Харківського району 
Харківської області

6
30.03.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03749/08-01 Постанова1356-ІХ
Про Заяву Верховної Ради України щодо ескалації 
російсько-українського збройного конфлікту

7
30.03.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03750/08-01 Закон України1302-ІХ
Про ратифікацію Листа про зміни

8
02.03.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03751/08-01 Закон України1358-ІХ
Про надання допомоги застрахованим особам на 
період здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою 
запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2

9
30.03.2021від

№
від 14.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03752/08-01 Закон України1349-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
захисту споживачів при врегулюванні простроченої 
заборгованості

10
19.03.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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03753/08-01 Закон України1359-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо надання 
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та 
ефективного використання бюджетних коштів при 
фінансуванні одноразової натуральної допомоги 
"пакунок малюка"

11
30.03.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03754/08-01 Закон України1135-ІХ
Про всеукраїнський референдум

12
26.01.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

03831/08-09 Депутатське звернення04-15/11-2021/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про розгляд звернення щодо резолюції мирного 
мітингу від 19.09.2021 "Маю право дихати"

13
15.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Народні депутати України

03678/08-09 Депутатське звернення283д9/15-2021/1
НДУ ШТЕПА С.С.
Про звернення гр. Меньшикова Г.М. щодо ремонту 
дороги по вул. Лісова в межах Балабинської 
селищної ради Запорізького району 

14
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03679/08-09 Депутатське звернення283д9/15-2021/1
НДУ ШТЕПА С.С.
Про звернення голови правління фотоклубу 
"Запоріжжя" щодо надання фінансової підтримки з 
обласного бюджету

15
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03782/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вирішення питання ремонту доріг в місті 
Оріхів та на території Енергодарської міської ради

16
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

3
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03784/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про фінансування заходів протипожежної безпеки 
в закладах освіти на території 
Кам’янсько-Дніпровської міської територіальної 
громади 

17
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03792/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про забезпечення життєдіяльності осіб, які 
проживають в терапевтичному відділенні №2 
Кам’янсько-Дніпровської ЦРЛ

18
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03793/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вжиття заходів та вирішення питання 
фінансування закладів освіти і культури в частині 
виконання робіт реконструкції мереж 
газопостачання котелень на території 
Кам’янка-Дніпровської міської територіальної 
громади 

19
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

03645/08-15 Лист3277.2/21/23.3
Про Звіт за результатами моніторингового візиту 
до КНП "Мелітопольський заклад з надання 
психіатричної допомоги" ЗОР

20
05.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03667/08-15 Лист10171.4/К-6158.
Про звернення гр. Куриленка Ю.П. щодо 
порушення його прав в КУ "Любицький 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

21
12.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03824/08-15 Лист3660.2/21/Х28.3
Про надання пропозицій до проєкту плану роботи 
МРГ з питань захисту прав ромської меншини в 
Україні

22
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

4
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03723/08-41 Листб/н
ГРОМАДСЬКВА ІНІЦІАТИВА  "ЗА ЧЕСНУ ТА 
ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ"
Про участь у дистанційному семінарі 
"Запровадження режиму спільного транзиту в 
Україні. Застосування NTCN" 22.04.2021

23
13.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

03813/08-40 Листб/н
ГР. КАЩЕНКО О.О.
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки

24
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03656/08-22 Лист9406/02
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про розвиток покриття мобільним зв'язком на 
курортах Приазов'я Запорізької області

25
08.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03660/08-31 Лист79
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про участь у виставково-ярмаркових заходах

26
07.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03664/08-41 Листб/н
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
Про участь у публічній дискусії з питань 
транскордонного співробітництва 16.04.2021 об 
11-00

27
12.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03670/08-22 Лист2/04.2021
ГО "КОСТ УКРАЇНА"
Про проведення круглого столу з питань 
управління місцевою дорожньою мережею 
14.04.2021 о 10-30

28
09.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03688/08-49 Лист335/11295/19
БЕРО Д.Є.
Про відзив третьої особи Беро Д.Є. на апеляційну 
скаргу Запорізької облдержадміністрації

29
07.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

5
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з/п
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03694/08-49 Лист65001616/15/20.
ВІДДІЛ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ДВС
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження по справі Ярмощука М.А.

30
31.03.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03696/08-49 Листб/н
СІДЕЛЬНИКОВА О.Л.
Про клопотання щодо скасування заходів 
забезпечення позову по справі Кулієва В.Е.

31
24.03.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03698/08-22 Лист958
ТОВ "ПОЖСНАБ"
Про проведення презентації підприємства

32
05.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03706/08-42 Лист306
ДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНІКИ ТА 
МЕНЕДЖМЕНТУ
Про підвищення кваліфікації держслужбовців

33
08.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03707/08-21 Лист95/04
ГС "РУХ "СЕЙВФОП"
Про організацію круглого столу для вирішення 
питання збереження мікропідприємництва

34
07.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03742/08-32 Лист8/59
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМЕНІ М.І. ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ"
Про наукову доповідь "Функціональні типи 
територій як об'єкт державної регіональної 
політики: методичні підходи до ідентифікації"

35
18.03.2021від

№
від 14.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

03766/08-49 Адвокатський запитБЧ-12/04-21
АДВОКАТ ГРИШИН С.В.
Про надання інформації щодо інвестиційного 
договору будівництва об'єкта № 0101/10 між 
Дубковою Ю.І. та Жовновською Т.М.

36
12.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03785/08-22 ЛистД-15
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1 "
Про зміну відправлення автобусів

37
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03788/08-22 Лист21_04_14
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про надання інформації щодо механізму 
компенсації збитків підприємства від припинення 
виробничої діяльності

38
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03859/08-40 Лист177/021
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ГРОМАД
Про участь у конференції з питань земельної 
реформи 22.04.2021 о 14-00

39
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03862/08-41 Лист161/2021
ФОНД ООН У ГАЛУЗІ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ В 
УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 20.04.2021 об 11-00

40
16.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Партії та громадські організації

03725/08-33 Лист138
ГО "УКРАЇНСЬКА ЛІГА РОЗВИТКУ 
ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ"
Про включення до складу госпітальної ради 
Запорізької області Мотовиці Н.Я.

41
13.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Посольства, консульства

03786/08-41 Лист61312/17-800-23
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
ХОРВАТІЯ
Про іміджевий проєкт "Україна.Єдність у 
різноманітті"

42
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

03690/08-49 Лист9901/113/20
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про копію постанови суду по справі Ващенка В.О.

43
06.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03693/08-49 Ухвала908/1724/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

44
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03695/08-49 Постанова280/6988/20
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
ПОСТАНОВА суду по справі Ботіївської сільської 
ради

45
08.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

03644/08-34 Лист04-4/2
БО "БФ "СТАБІЛІЗЕЙШЕН СУППОРТ 
СЕРВІСЕЗ"
Про включення кандидатури до складу робочої 
групи з розробки програми сприяння становленню 
молоді на 2021-2025 роки

46
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

03633/08-18 Лист0991-21
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом березня 2021 року 

47
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

03627/08-06 Доручення15754/0/1-21
(О. Стефанішина) Про проведення тематичного 
засідання Комісії з питань координації взаємодії 
органів виконавчої влади щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
20.04.2021 о 14-00

48
10.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03632/08-17 Лист11721/0/2-21
(О. Ярема) Про організацію онлайн-заходів в 
рамках Тижня Відкритого Уряду 17-21.05.2021

49
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання організаційної діяльності 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

03649/08-03 Постанова331
Про внесення змін до Порядку надання фінансової 
державної підтримки суб’єктам малого та 
середнього підприємництва

50
31.03.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03650/08-03 Постанова329
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2020 р. № 1236

51
07.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03652/08-17 Лист11812/0/2-21
(О. Ярема) ВСЕУКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА 
ПРОФСПІЛКА АГРАРІЇВ УКРАЇНИ 
Про демонтаж пам’ятників героїв ВВВ та 
встановлення пам’ятників солдатам польської армії

52
12.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03673/08-17 Лист11933/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про визначення єдиного суб’єкта 
управління довгостроковими фінансовими 
вкладеннями держави

53
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03677/08-03 Постанова333
Питання фінансування у 2021 році закупівлі 
кисневих концентраторів

54
31.03.2021від

№
від 13.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03711/08-03 Постанова326
Про затвердження Положення про соціальний 
проект “Активні парки — локації здорової 
України”

55
07.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03713/08-06 Доручення11493/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про ветеринарну медицину

56
13.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03731/08-06 Доручення14081/2/1-21
(Д. Шмигаль) Про проведення засідання щодо 
заходів, пов’язаних з 35-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи 19.04.2021 о 14-00

57
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03732/08-06 Доручення15631/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ШКРУМ А.І.
Про заходи, які зобов'язаний був вжити Уряд на 
виконання норм Закону України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на забезпечення додаткових 
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)"

58
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03779/08-06 Доручення15476/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про хід виконання розпорядження 
КМУ від 20.02.2019 № 117-р "Про затвердження 
Національного плану управління відходами до 2030 
року"

59
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03780/08-04 Протокол наради 
(засідання)

16378/0/1-21
(Д. Шмигаль) ПРОТОКОЛ наради щодо 
обговорення питань проєкту зрошення земель від 
08.04.2021

60
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03783/08-06 Доручення15526/1/1-21
(М. Федоров) Про передачу об'єктів права 
державної власності, що вивільняється в процесі 
реформування районних державних адміністрацій, 
у власність відповідних територіальних громад

61
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03797/08-06 Доручення16081/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про дебіторську та кредиторську 
заборгованість державного бюджету за 2020 рік

62
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03799/08-03 Розпорядження297-р
Про інвестиційні програми і проекти регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися у 2021 році за 
рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку

63
12.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03832/08-17 Лист12367/0/2-21
(Т. Баранцова) Про участь у заходах з питання 
доступності для людей з інвалідністю медичних та 
соціальних послуг 22.04.2021

64
15.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

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

03833/08-17 Лист12348/0/2-21
(В. Поліщук) Про Протоколу № 13 позачергового 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
23.03.2021

65
15.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03845/08-06 Доручення16379/1/1-21
(О. Резніков) Про звіт щодо виконання Державної 
цільової програми відновлення та розбудови миру в 
східних регіонах України в 2020 році

66
16.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03855/08-06 Доручення16550/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про Висновок щодо результатів 
аналізу річного звіту про виконання Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2020 
рік"

67
16.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

03661/08-22 Листб/н
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про громадські слухання та обговорення проєкту 
Плану розвитку системи передачі на 2022-2031 
роки 19.04.2021 об 11-00

68
12.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03740/08-20 Лист436
КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ"
Про оплату заборгованості за розроблену 
проектно-кошторисну документацію

69
09.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики

03863/08-22 Лист26/1.4-7.4.1-624
Про надання інформації щодо рівня газифікації

70
16.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів
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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

03630/08-39 Лист25/2-22/7351-21
Про проведення селекторної наради з питань 
підготовки до пожежонебезпечного періоду 2021 
року 22.04.2021 о 13-00

71
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03634/08-39 Лист25/4-10/7384-21
Про доступ до екологічної інформації

72
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03796/08-39 Лист25/7-11/7753-21
Про сприяння виконання кроку 428 Плану 
пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

73
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

03671/08-37 Лист4196/8.3
Про надання інформації щодо виконання програми 
регіонального розвитку "Розвиток туризму"

74
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03680/08-37 Лист4201/22.1
Про моніторинг виконання Конвенції ЮНЕСКО 
2005 року за напрямом "Гендерна рівність"

75
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03822/08-37 Лист4366/43.3
Про зразок форми для надання інформації щодо 
проєкту Державної цільової програми з розвитку 
галузі туризму "Мандруй Україною"

76
15.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

03648/08-34 Лист3096/5.1
Про внесення змін до Державної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної культури і 
спорту на період до 2024 року

77
12.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03715/08-34 Лист3137/15
Про матеріали колегії Міністерства молоді та 
спорту України

78
13.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03790/08-34 Лист3202/15
Про погодження проєкту постанови КМУ «Про 
затвердження Державної цільової соціальної 
програми національно-патріотичного виховання на 
період до 2025 року та внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України»

79
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03834/08-34 Лист3253/4.1
Про розширення мережі та підтримку закладів 
надання лікарсько-фізкультурної допомоги

80
15.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03674/08-33 Лист28/11143/2-21
Про впровадження "е-лікарняних"

81
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03739/08-20 Наказ720
Про внесення змін до паспорта бюджетної 
програми на 2021 рік

82
12.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03825/08-33 Лист26-04/11492/2-2
Про проведення ефективної 
інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо 
вакцинації

83
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

03629/08-21 Лист7/34.2/5269-21
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
впорядкування окремих питань організації та 
діяльності органів місцевого самоврядування і 
районних державних адміністрацій

84
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03647/08-33 Лист7/19.5/5299-21
Про експлуатацію кисневих балонів

85
12.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03651/08-19 Лист7/36.5.1/5298-21
Про зняття з контролю документів

86
12.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03668/08-32 Лист7/10.4/5346-21
Про підготовку відповідними закладами освіти 
фахівців виробничих професій

87
12.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

03672/08-50 Лист7/4/5374-21
Про проведення селекторної наради 14.04.2021 о 
17-00

88
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03712/08-41 Лист7/19/5319-21
Про реалізацію Надзвичайної кредитної програми 
для відновлення України

89
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03728/08-26 Лист7/11/5414-21
Про запрошення до участі в семінарі "Оснащення 
багатоквартирних будинків індивідуальними 
тепловими пунктами: практичний досвід та нові 
законодавчі ініціативи" 15.04.2021 об 14-00

90
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03729/08-26 Лист7/11/5412-21
Про запрошення до участі в семінарі "Оснащення 
багатоквартирних будинків індивідуальними 
тепловими пунктами: практичний досвід та нові 
законодавчі ініціативи" 16.04.2021 об 14-00

91
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03730/08-33 Лист7/19/5417-21
Про моніторинг забезпечення киснем закладів 
охорони здоров’я

92
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03733/08-26 Лист7/11/5411-21
Про запрошення на участь в національному 
круглому столі "Розроблення схем 
теплопостачання за новою методикою – важливий 
крок до енергоефективної трансформації населених 
пунктів України" 28.04.2021 об 10-00

93
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03765/08-19 Лист7/7.1/5468-21
Про надання пропозицій до помісячного розподілу 
асигнувань за бюджетною програмою 2761070 
"Державний фонд регіонального розвитку"

94
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03800/08-25 Лист7/19.5/5521-21
Про виконання протокольного рішення за 
результатами селекторної наради від 14.04.2021

95
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03823/08-19 Лист7/19/5555-21
Про надання доопрацьованих переліків проєктів 
регіонального розвитку

96
15.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

03631/08-23 Лист2841-06/21774-0
Про запрошення на онлайн засідання робочої групи 
з питань розвитку бджільництва 23.04.2021 о 11-00

97
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03778/08-37 Лист4602-04/22452-0
Про проведення міжнародної туристичної виставки 
“FITUR” 19-23.05.2021 (м.Мадрид, Іспанія)

98
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03795/08-19 Лист3903-04/22589-0
Про проведення вебінару з питань інтеграції 
платформи SOURCE 27.04.2021

99
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03798/08-40 Лист2832-06/22614-0
Про участь у відкритих дистанційних конференціях 
– круглих столах з питань земельної реформи та 
реформи Держгеокадастру

100
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03714/08-28 Лист6733/0/2-21/57
Про надання соціальних послуг особам, які 
довготривало перебувають у закладах з надання 
психіатричної допомоги

101
13.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03843/08-28 Лист7034/0/2-21/57
Про погодження проєкту постанови КМУ "Деякі 
питання призначення і виплати компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні послуги на 
професійній основі"

102
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

03709/08-28 Лист3664/02/09.4-21
Про потребу в бланках посвідчень ветеранів війни

103
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03710/08-28 Лист3665/02/09.4-21
Про надання інформації щодо соціального захисту 
ветеранів війни

104
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

03635/08-20 Лист04110-08-7/1141
Про підготовку пропозицій до Бюджетної 
декларації на 2022-2024 роки

105
08.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03681/08-20 Лист08010-09/2-2/11
Про надання інформації щодо прогнозного 
розподілу фонду оплати праці у 2022 році

106
09.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

03675/08-51 Лист1/06-3-4064
Про популяризацію електронних довірчих послуг

107
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

03676/08-21 Лист1/06-3-4068
Про приведення у відповідність рішення щодо 
утворення ЦНАП

108
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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03794/08-51 Лист1/06-3-4182
Про довідку про склад сім'ї

109
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

03844/08-21 Лист1/04-1-4278
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523"

110
16.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

03617/08-22 Лист07/03-31/00930
Про посилення контролю за виконанням 
протиепідемічних вимог під час здійснення 
пасажирських перевезень

111
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

03835/08-43 Лист02-68/304-1
Про нагородження Мартіросяна Е.Г.

112
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03836/08-43 Лист02-68/305-1
Про нагородження Денисюк Н.М.

113
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03837/08-43 Лист02-68/306-1
Про нагородження Герасімова Л.В. (та інші)

114
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03838/08-43 Лист02-68/307-1
Про присвоєння почесного звання Гахарію М.А.

115
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03839/08-43 Лист02-68/308-1
Про присвоєння почесного звання Стоянчевій Л.А.

116
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03840/08-43 Лист02-68/309-1
Про присвоєння почесного звання Семенюку О.В.

117
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03841/08-43 Лист02-68/311-1
Про присвоєння почесного звання Кривонос А.С.

118
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03865/08-43 Лист02-68/282-1
Про нагородження Попова А.М.

119
06.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

03777/08-49 Лист910/8690/20
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Про відзив на апеляційну скаргу по справі АТ 
"Запорізький завод феросплавів"

120
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

03818/08-33 Лист03-01-13/1401
Про передачу рентгенівської та ультразвукової 
систем

121
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03819/08-20 Лист03-01-22/1402
Про виділення коштів на ремонт частини 
приміщень дитячого відділення КНП "Василівська 
БЛІЛ"

122
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська міська рада

03692/08-49 Лист908/709/21
Про відзив на позовну заяву по справі ТОВ 
"Аграрний дім"

123
08.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

03700/08-20 Лист1326/04-04
Про фінансове забезпечення об'єктів соціальної 
сфери

124
06.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

03726/08-32 Лист08-26/1268
Про об'єднання професійних аграрних ліцеїв 
Веселівської та Великобілозерської громад

125
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання освіти і науки 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 
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Форма зберігання 
документа

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

03808/08-09 Депутатське звернення010/21
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про розроблення положення Програми з 
підвищення рівня енергоефективності Запорізької 
області

126
15.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

03620/08-54 Лист1519/01-11
ТОВ "ЗАПОРІЖВОДСЕРВІС"
Про виділення коштів на оплату за виконані роботи 
по об'єктам

127
08.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03621/08-54 Лист1536/01-11
Про виділення коштів на об'єкт "Захист від 
підтоплення і затоплення північно-західної частини 
м.Вільнянськ ..."

128
08.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03622/08-54 Лист1320/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про виділення коштів для подальшого 
функціонування Центру

129
08.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03623/08-54 Лист1551/01-11
КНП "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ"
Про виділення коштів на вирішення проблемних 
питань санаторію

130
08.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03624/08-54 Лист1520/01-11
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопроводу села Дружелюбівка

131
08.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03625/08-54 Лист1654/01-11
КНП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ 
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Про виділення коштів на обладнання будівель та 
приміщення системою пожежної сигналізації

132
08.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03701/08-54 Лист1588/01-11
Про виділення коштів на реабілітацію дітей з 
інвалідністю

133
09.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03702/08-54 Лист1625/01-27
ХОРТИЦЬКА РАЙОННА ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ 
УКРАЇНИ"
Про вирішення проблемних питань учасників 
ліквідації наслідків катастрофи та Чорнобильській 
АЕС

134
09.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03703/08-54 Лист1587/01-11
Про виділення коштів на технічне переоснащення 
системи пожежної сигналізації в КНП "Бердянське 
територіальне медичне об'єднання"

135
08.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03704/08-54 Лист1586/01-11
Про виділення коштів на облаштування пожежною 
сигналізацією закладів освіти м.Бердянськ

136
08.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03705/08-54 Лист1630/01-11
Про виділення коштів для проведення робіт на 
ділянці самопливного колектору, прокладеного по 
території кооперативу "Мир" 

137
08.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03746/08-54 Лист01-26/0422
Про надання інформації щодо дотримання умов 
договору суперфіцію від 15.06.2018 № 51

138
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
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03757/08-54 Лист01-26/0421
Про надання кандидатур до складу регіональної 
комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм і 
проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок 
бюджетних коштів

139
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03846/08-54 Лист01-26/0428
Про участь у нараді щодо будівництва басейна у 
КНВЗ "Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія" 19.04.2021 об 
11-00

140
16.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03850/08-54 Лист1303/01-27
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ГО "АСОЦІАЦІЯ 
ПОШУКОВИХ ЗАГОНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про погодження Програми асоціації

141
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

03848/08-20 Лист1/06-01-167
Про компенсацію втрат бізнесу від впливу 
карантинних заходів та протиепідемічних 
обмежень

142
14.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

03654/08-40 Лист001-30/1301
Про надання земельної ділянки в користування

143
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

03760/08-40 Лист11/2017505
Про участь у робочій групі з врегулювання питань 
землекористування на території НЗ "Хортиця"

144
07.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

03727/08-49 Лист18-99/15
Про відповідь на відзив на апеляційну скаргу 

145
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

"Український графіт"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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03761/08-22 Лист16/1764
Про припинення експлуатації залізничних переїздів

146
08.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

03762/08-43 Лист01.04.01/2191
Про нагородження Харченка В.Г. (та інші)

147
12.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

03769/08-33 Лист03.02-27/1391
Про необхідність посилення заходів із 
профілактики COVID-19

148
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізька АЕС

03829/08-49 Лист28-22/8882
Про пояснення суду на відзив на апеляційну скаргу

149
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03861/08-40 Лист08-29/9214
Про припинення права постійного користування 
ДП "НАЕК "Енергоатом" земельною ділянкою

150
16.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

03804/08-39 ЛистДН-3-05/0138
Про дозвіл на здійснення операцій у сфері 
поводження з відходами

151
08.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03669/08-26 Лист2104-1
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯ-ТЕПЛОЕНЕРГО"
Про надання відомостей для ліцензійних справ

152
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03699/08-22 Лист3
ТОВ "ПРОФТАКСІ"
Про ремонт автодороги між с.Московка та 
с.Райське

153
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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03755/08-40 Лист205
ПАТ "ІНСТИТУТ ТИТАНУ"
Про надання відповіді щодо згоди на виготовлення 
землевпорядної документації

154
12.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03756/08-26 Лист29
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДКБ"
Про придбання квартир

155
12.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03763/08-40 Лист8807
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про укладення договору оренди земельної ділянки

156
08.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03801/08-40 Лист1/23
ТОВ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС 
"РІВ'ЄРА"
Про орендну плату за землю

157
15.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03811/08-40 Лист201/1204/01
ТОВ "ВИРОБНИЧА МЕРЕЖА "ДНІПРО"
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

158
12.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03815/08-39 Лист14/04-15
ТОВ "БЛІК, ЛТД"
Про надання інформації щодо звернень громадян з 
питань викидів забруднюючих речовин ТОВ 
"Запорізький завод кольорових металів"

159
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03867/08-49 Лист52
ТОВ "АГРАРНИЙ ДІМ"
Про відзив на позовну заяву від 16.03.2021 № 
15/3-2159-21

160
14.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03636/08-40 Лист12
ПАТ "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про правовий статус земельної ділянки

161
07.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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03643/08-29 Лист03-05/169
ТОВ "ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ-СЛАВУТИЧ"
Про сприяння заходам забезпечення майнової 
безпеки підприємств, установ та організацій , у 
період карантинних обмежень

162
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03665/08-30 Лист01/04/21
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про включення представників до робочої групи "З 
вирішення проблемних земельних питань"

163
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03764/08-44 Лист03/г
БО "БФ "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про виготовлення військового обладнання

164
12.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03767/08-40 Лист35
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про включення представників до складу робочої 
групи з врегулювання питань землекористування на 
території НЗ "Хортиця"

165
08.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03775/08-40 Лист19
ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ 
ТА РИБАЛОК
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

166
12.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03864/08-43 Лист30
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про нагородження Головченка В.М.

167
16.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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03826/08-22 Лист7
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ГО 
"ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про зауваження до проєкту регуляторного акта з 
питань перевезень пасажирів

168
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

03685/08-26 Лист2131/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату за умовами договору КП 
"Михайлівський сількомунгосп"

169
09.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03686/08-26 Лист2131/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про попередження щодо оплати 
житлово-комунальних послуг

170
09.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

03776/08-49 Лист2/325/62/2021 32
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію рішення суду по справі Романенко Н.А.

171
12.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

03641/08-20 Лист605
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про потребу в матеріальних цінностях

172
08.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03684/08-20 Лист1660
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на розроблення 
проектно-кошторисної документації

173
13.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03724/08-33 Лист639
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про розподіл препарату "Ремдесивір" для 
лікування хворих на COVID-19

174
13.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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03770/08-43 Лист817/01-08
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Любимової В.І. (та інші)

175
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03771/08-43 Лист824/01-08
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Кобєлєвої В.М.

176
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03772/08-43 Лист825/01-08
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Бутенко М.З. (та інші)

177
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03773/08-33 Лист639
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про розподіл препарату "Ремдесивір"

178
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03828/08-20 Лист1717
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про потребу в фінансуванні видатків на 
відновлення роботи госпітального відділення

179
15.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

03626/08-43 Лист78
ДНЗ "МИХАЙЛІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про нагородження Удовіченка В.К.

180
07.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03809/08-21 Лист01.01-22/130
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про передачу майна

181
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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03860/08-32 Лист01-28/538
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про участь у засіданні вченої ради 21.04.2021 о 
14-00

182
16.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Херсонська ОДА

03735/08-37 Лист01-01-72-4252/0/
Про запрошення до Херсонщини на оздоровлення 
та відпочинок

183
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

03616/08-16 Лист09-07/18
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
12.04.2021 о 13-00

184
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03743/08-16 Лист41-01/464
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
12.04.2021

185
12.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Президент України

03744/08-02 Указ152/2021
Питання Консультативної ради з питань 
забезпечення прав і свобод захисників України

186
09.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03745/08-02 Указ153/2021
Про внесення змін до Указу Президента України 
від 18 серпня 2020 року № 329

187
09.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

03642/08-22 Лист01-25/0256
Про встановлення ліміту легкових автомобілів

188
07.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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03697/08-42 Лист01-40/0271
Про погодження призначення Півень І.Г.

189
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03821/08-42 Лист01-40/0285
Про погодження звільнення Гаєвського С.О.

190
15.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03849/08-20 Лист01-25/0283
Про адміністрування податків та зборів

191
14.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

03687/08-43 Лист01-18/0292
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Пелін В.О.

192
08.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03720/08-42 Лист01-41/0299
Про погодження звільнення Півень І.Г.

193
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03852/08-42 Лист01-41/0314
Про погодження призначення Староконя Б.Ю.

194
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03853/08-25 Лист01-24/0321
Про будівництво амбулаторії в с.Бурчак

195
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03854/08-22 Лист01-20/0322
Про ремонт доріг комунальної власності 
Михайлівської ОТГ

196
16.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

03857/08-20 Лист01-17/0299
Про надання додаткових асигнувань

197
13.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03858/08-20 Лист01-17/0300
Про виділення додаткових асигнувань

198
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

03816/08-43 Лист01-05-28/060-к
Про нагородження Короля О.М. (та інші)

199
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

03619/08-20 Лист0636/01-45
Про надання інформації щодо затверджених 
бюджетних призначень на умовах 
співфінансування 

200
08.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03683/08-43 Лист01-31/214
Про нагородження Кривопуска М.В. (та інші)

201
08.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03812/08-43 Лист01-47/232
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Фесенко Л.А.

202
13.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

03666/08-20 Лист353
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на будівництво амбулаторії 
монопрактики в с.Бурчак

203
01.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

03657/08-43 Лист0804/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про нагородження Антоненка А.В.

204
06.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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03658/08-20 Лист193
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про використання коштів субвенції

205
08.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03708/08-46 Листб/н
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про дискредитацію правоохоронними органами

206
09.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03716/08-20 Лист542
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування з обласного екофонду у 2021 
році

207
13.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03717/08-22 Лист0858
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про організацію перевезень пасажирів

208
13.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03718/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
КОЛОМІЄЦЬ О.А.
Про порушення перевізником ТОВ "Автосвіт" умов 
договорів

209
12.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03719/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ СЕМЕНІВСЬКОЇ ОТГ КОЛОМІЄЦЬ 
О.А.
Про вжиття заходів до перевізника ТОВ 
"Підприємство Автосвіт"

210
13.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03768/08-26 Лист01-69/409
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про водопостачання в с.Магдалинівка

211
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03817/08-22 Лист1140
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про ремонт доріг

212
06.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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документа

03820/08-22 Лист336/01-11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про відновлення роботи маршруту Миколаївка - 
Мелітополь

213
15.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03842/08-20 Лист02-24/328
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання коштів для ремонту каналізаційних 
стоків

214
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ 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

03807/08-20 Доповідна записка56д/04-01
Про поновлення внутрішнього аудиту в 
Департаменті культури, туризму, національностей 
та релігій ЗОДА

215
15.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

03659/08-38 Лист05-18/0184
Про передавання документів Національного 
архівного фонду на постійне зберігання

216
30.03.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

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

03638/08-29 Лист5301-2192/5307
Про проведення позачергового засідання 
регіональної комісії з питань ТЕБ на НС

217
12.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03639/08-29 Лист5301-2162/5302
Про надання інформації щодо планових та 
позапланових перевірок стану пожежної та 
техногенної безпеки на об'єктах

218
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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03640/08-29 Доповідна записка5301-2160/5302
Про перевірки суб'єктів господарювання, у 
власності (володінні) користуванні яких 
перебувають готелі, пансіонати, хостели, будинки 
для людей похилого віку та осіб з інвалідністю

219
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03646/08-29 Лист5301-2161/5302
Про перевірки суб'єктів господарювання, у сфері 
управління (володінні, користуванні) яких 
перебувають місця виробництва, зберігання, 
оптової та роздрібної торгівлі пальним

220
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03721/08-43 Лист5301-2165/5305
Про нагородження Пересади П.П та Свириденка 
О.А.

221
09.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03802/08-43 Лист5301-2266/5305
Про нагородження Ткачова А.В. та Федорка С.В.

222
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

03774/08-40 Лист10-8-0.43-457/90
Про надання інформації щодо використання 
земельної ділянки на території Новенської 
сільської ради Мелітопольського р-ну

223
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

03791/08-22 ЛистВих-07-13-11/23
Про проведення перевірки ТОВ "ЕКО ЛАЙФ ПРО"

224
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03805/08-39 ЛистВих-06-13-11/23
Про викиди в атмосферне повітря ПМП "Алоінс" та 
ТОВ "Метал Рекавері Груп"

225
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03662/08-46 Лист3596/6-2021
Про надання інформації щодо скарг на дії голови 
Балабинської селищної ради Сосуновського В.С.

226
12.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

32
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03830/08-49 Ухвала908/170/21
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Преображенське"

227
08.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

03682/08-46 Лист15/4-161вих-21
Про надання інформації щодо пам'ятки архітектури 
по вул.Базарній, 4 у м.Запоріжжі

228
09.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03789/08-46 Лист15/3-2161-21
Про надання інформації щодо постачання питної 
води мешканцям с.Магдалинівка Оріхівського 
району

229
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03851/08-46 Лист24-262вих-21
Про публікацію щодо проведення змагань серед 
дітей в період карантину

230
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

03663/08-28 Лист02-16/88
Про засідання Організаційного комітету для 
підведення підсумків обласного конкурсу на 
кращий колективний договір за 2020 рік 15.04.2021 
о 10-00

231
12.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

03691/08-49 Лист326/1062/16-а/14
Про копію ухвали суду по справі Старуна С.М. та 
виклик до суду на 27.04.2021

232
07.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

03618/08-28 Лист04-10-1493
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо кількості випадків 
ГПЗ та про результати здійснення страхових виплат 
цим особам

233
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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03689/08-49 Лист5282/4
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС
Про виконавче провадження по справі Крамаренко 
Л.А.

234
06.04.2021від

№
від 13.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03736/08-46 Лист2933/70-2021
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про проведення клініко-експерної комісії дій 
медичних працівників Токмацької БЛІЛ та 
працівників КУ "ТМО ОЦМД та МК" ЗОР 
Пологівського відділення

235
08.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03803/08-46 Лист71680/св-2021
ВАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо відмови у видачі 
дозволу на виконання будівельних робіт з 
будівництва полігону ТПВ в м.Василівка

236
08.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03847/08-28 Лист05-08-1527
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про співпрацю з закладами охорони здоров'я з 
питань перевірки листків непрацездатності

237
13.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03866/08-50 Лист4.1.-2810/Кр-21
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ
Про участь в урочистих заходах 22.04.2021 об 
11-00 (м.Дніпро)

238
16.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

03741/08-48 Лист931
Про виділення комплексу будівель для проведення 
навчальних зборів з підрозділами територіальної 
оборони

239
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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03787/08-43 Лист933
Про нагородження Фокіна О.Д.(та інші)

240
14.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03806/08-48 Лист935
Про надання дозволу на переміщення до 
територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки

241
14.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Прокуратура

03737/08-46 Лист52-580вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'яток культурної 
спадщини

242
12.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

03781/08-21 Лист02/1-31-01356
Про передачу державного майна 

243
12.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

03856/08-22 Лист24/1044
Про патрулювання катером на час виконання робіт 
із завантаження секцій вантового мосту

244
15.04.2021від

№
від 16.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

03653/08-46 Лист6758/41/32/01-20
Про проведення комісійного огляду автомобільних 
доріг, вулиць і залізничних переїздів

245
06.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03655/08-43 Лист6915/41/32/01-20
Про нагородження Трипольського О.М. (та інші)

246
08.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03814/08-46 Лист7043/41/32/01-20
Про здійснення роз'яснювальної роботи щодо 
важливості дотримання карантинних обмежень

247
09.04.2021від

№
від 15.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
35
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03758/08-46 Лист59/3/1-434нт
Про надання інформації стосовно Махна Д.Ю.

248
05.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03759/08-46 Лист59/3/1-434нт
Про надання інформації стосовно Махна Д.Ю.

249
05.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Національна служба здоров'я України

03734/08-33 Лист7298/5-16-21
Про забезпечення укладення договорів за пакетом 
медичних послуг "Стаціонарна допомога пацієнтам 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2"

250
13.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

03628/08-28 Лист0000-03-5/4389
Про готовність забезпечення виплати разової 
грошової допомоги до 5 травня 

251
09.04.2021від

№
від 12.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03738/08-28 Лист0000-030101-5/4
Про надання інформації щодо включення закладів 
до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних 
послуг

252
12.04.2021від

№
від 14.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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