
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 19.04.21 по 23.04.21

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

03918/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про внесення змін до розподілу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров'я

1
19.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03919/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про затвердження додаткового обсягу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров'я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету на 2021 рік

2
19.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03927/08-32 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти і науки)
Про надання кандидатури для включення до складу 
конкурсної комісії для проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади директора Запорізької 
гімназії № 37 Запорізької міської ради

3
19.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

04021/08-20 Доповідна запискаб/н
З.НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів у 2021році для усунення 
порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки 
КНП "Бердянський заклад з надання психіатричної 
допомоги" ЗОР

4
22.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
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04047/08-01 Закон України1367-ІХ
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо 
встановлення відповідальності за перешкоджання у 
проведенні перевірок з питань пожежної та 
техногенної безпеки

5
30.03.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04048/08-01 Закон України1366-ІХ
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України щодо посилення відповідальності 
за порушення вимог пожежної та техногенної 
безпеки

6
30.03.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04049/08-01 Закон України1368-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус"

7
30.03.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04050/08-01 Закон України1369-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
врегулювання окремих питань присудження 
наукових ступенів та ліцензування освітньої 
діяльності

8
30.03.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

04051/08-01 Постанова1376-ІХ
Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на 
забезпечення належної профілактики, діагностики 
та лікування дітей, хворих на цукровий діабет

9
13.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04052/08-01 Закон України1357-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення окремих питань 
виконання військового обов’язку та ведення 
військового обліку

10
30.03.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

2



№
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04053/08-01 Закон України1381-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо споживчих кредитів, наданих в 
іноземній валюті

11
13.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04054/08-01 Закон України1382-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реструктуризації зобов’язань за 
кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур 
неплатоспроможності фізичних осіб

12
13.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04055/08-01 Закон України1383-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в 
іноземній валюті та адаптації процедур 
неплатоспроможності фізичних осіб

13
13.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

03872/08-09 Депутатське звернення04-14/12-2021/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про Рішення за результатами виїзного засідання 
Комітету на тему: "Захист прав дітей в умовах 
адміністративно-територіальної реформи та 
реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей в Київській області"

14
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04036/08-09 Депутатське звернення04-15/10-2021/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про запрошення на слухання у Комітеті з питань 
екологічного податку 29.04.2021 о 15-30

15
22.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04062/08-09 Декларація04-18/05-2021/1
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...
Про надання рекомендацій слухань у Комітеті на 
тему: «Протидія туберкульозу в умовах пандемії,  
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

16
22.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Народні депутати України

3



№
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Джерело  інформації 
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03950/08-09 Депутатське звернення70 01958
НДУ Ю. ТИМОШЕНКО
Про допомогу на лікування гр. Шрамко Т.І.

17
15.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

04001/08-15 Лист11227.4/С/383.7/
Про розгляд звернення КУ "Таврійський ПНІ з 
геріатричним відділенням" ЗОР щодо порушення 
прав підопічних

18
21.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

03888/08-43 Лист2456
В/Ч  А1978
Про нагородження Бенька В.Я та інших

19
15.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03903/08-43 Лист32/1205
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про нагородження Чичановського О.В.

20
15.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

04011/08-41 Листб/н
THE U.S.-UKRAINE FOUNDATION
Про віртуальну конференцію  "Україна у 
Вашингтоні та світі" 11-13.05.2021

21
16.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03885/08-40 Листб/н
ТОВ "АВ.ТРЕЙД"
Про надання в оренду земельної ділянки за 
адресою: Сонячне шосе, 2-в, сел. Сонячне, 
Запорізький р-н

22
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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03921/08-49 Адвокатський запит31/03-2
АДВОКАТ СІДЕЛЬНИКОВА О.Л.
Про надання інформації щодо передачі об'єктів 
нерухомого майна у власність ВАТ "Запорізький 
територіальний паливний концерн"

23
15.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03945/08-31 Лист07
УКРАЇНСЬКА РЕСТОРАННА АСОЦІАЦІЯ
Про дозвіл роботи ресторанів на літніх 
майданчиках 

24
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03952/08-42 Лист01/13/142
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про прийом на навчання у 2021 році

25
13.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03966/08-37 Лист10
ЗОГО "АСОЦІАЦІЯ ПОШУКОВИХ ЗАГОНІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про захоронення останків воїнів

26
20.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03984/08-42 Лист268
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про проведення онлайн курсів підвищення 
кваліфікації 18-20.05.2021

27
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

03985/08-40 Лист1388
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про дозвіл на розробку технічної документації 
земельної ділянки

28
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03986/08-40 Лист1389
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про дозвіл на розробку технічної документації 
земельної ділянки

29
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03987/08-40 Лист1/23
ТОВ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС" 
РІВ'ЄРА"
Про дозвіл на розробку технічної документації 
земельної ділянки

30
21.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

5
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03998/08-49 Лист326/1062/16-а
СТАРУН С.М.
Про заяву з процесуальних питань

31
19.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04004/08-42 Лист229/21
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ"
Про виконання обов'язків генерального директора 
та зміну номерів телефонів

32
21.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04028/08-22 Лист42
ТОВ "ТЕХНОПОЛІГОН"
Про перенесення міжнародної виставки "HD 
Технополігон-2021" на 18-20.05.2021

33
22.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04029/08-33 Лист09/03/438
ДУ "ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І 
МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА АЛКОГОЛЮ 
МОЗ УКРАЇНИ"
Про моніторинг наркотичної та алкогольної 
ситуації в Україні

34
21.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04035/08-40 Лист02/04-7
ТОВ "ЕНЕРГО ТОРГ УКРАЇНА"
Про надання в оренду земельної ділянки

35
02.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04084/08-40 Лист76/6-102/2021
ТОВ "ДТЕК БОТІЄВСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про підписання додаткових угод щодо оренди 
земельних ділянок

36
15.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04089/08-22 Лист33
КОМПАНІЯ "ОЗАЛТИН ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ 
САНАЇ АНОНІМ ШІРКЕТІ"
Про закриття проїзду автотранспорту для 
виконання ремонтних робіт

37
23.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

04093/08-37 Лист113
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про включення Арабаджі О. до складу комісії з 
охорони нематеріальної культурної спадщини при 
Центрі

38
23.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Суди

03884/08-49 Постанова280/6185/20
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про позов до ТОВ "Запоріжградтранс-1"

39
14.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03897/08-49 Постанова280/8346/20
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
ПОСТАНОВА суду по справі Лісун О.П.

40
14.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03923/08-49 Лист580/2634/20
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду на 19.05.2021 по справі ТОВ 
"Агрохімпродукт"

41
15.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03924/08-49 Лист910/8690/20
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду по справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

42
13.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03925/08-49 Лист326/1062/16-а(З
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду по справі Старуна С.М.

43
13.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03965/08-49 Постанова908/2153/20
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА суду по справі ПП "Адам"

44
13.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04076/08-49 Лист330/2018/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАП. ОБЛ.
Про виклик до суду 13.05.2021

45
14.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

03881/08-18 Лист1074-21
Про внесення змін в адресах та назвах 
територіальних одиниць у реєстраційних картках 
звернень 

46
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

03873/08-06 Доручення16468/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про використання в роботі 
Рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини з питань додержання 
конституційного права людини і громадянина на 
доступ до інформації

47
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03874/08-17 Лист12566/0/2-21
(А. Куцевол) Про участь у навчаннях "Політика 
розвитку малого та середнього підприємництва" 
Японського агентства міжнародного 
співробітництва (JICA)  21.06-16.07.2021

48
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03875/08-03 Розпорядження320-р
Про затвердження плану заходів щодо 
популяризації природничих наук та математики до 
2025 року

49
14.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

03876/08-03 Розпорядження321-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Національної транспортної стратегії України на 
період до 2030 року

50
07.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ 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

03900/08-03 Розпорядження331-р
Про затвердження плану заходів на 2021 рік з 
реалізації Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018—2021 роки

51
14.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03901/08-06 Доручення16659/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вирішення питань соціального захисту 
інвалідів

52
19.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03902/08-06 Доручення16915/1/1-21
(О. Резніков) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про Рішення № 61 за результатами виїзного 
засідання Комітету на тему: "Захист прав дітей в 
умовах адміністративно-територіальної реформи та 
реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей в Київській області"

53
19.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03917/08-06 Доручення15452/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про пріоритетні заходи щодо 
розвитку професійної (професійно-технічної) 
освіти

54
19.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

03930/08-06 Доручення15754/15/1-21
(О. СТЕФАНІШИНА) Про перенесення 
Тематичного засідання Комісії з питань 
координації взаємодії органів виконавчої влади 
щодо забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 22.04.2021 о 15-00

55
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03933/08-06 Доручення16618/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...
Про здійснення виплат надбавок до заробітної 
плати у розмірі 300% медичним працівникам

56
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

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

03934/08-06 Доручення16559/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ АР'ЄВ В.І.
Про закупівлю кисневих концентраторів за кошти 
державного бюджету

57
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03941/08-03 Постанова368
Про встановлення розміру грошової допомоги для 
компенсації вартості путівок санаторно-курортним 
закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 
2021 році

58
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03942/08-03 Постанова339
Деякі питання розвитку системи екстреної 
медичної допомоги у 2021 році

59
09.03.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03954/08-17 Лист12785/0/2-21
(П. Полянський) ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА 
СПІВДРУЖНІСТЬ "ПОШУК ЗНИКЛИХ ЛЮДЕЙ"
Про надання фінансової допомоги для здійснення 
статутної діяльності

60
20.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03981/08-17 Лист12957/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про запрошення на нараду з 
питань протидії нелегальному обігу пального 
22.04.2021 о 10-00

61
21.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03989/08-06 Доручення16671/1/1-21
(О. Резніков) Про надання інформації щодо 
виконання розпорядження КМУ від 28.03.2018  № 
218 “Про затвердження плану заходів, спрямованих 
на реалізацію деяких засад державної внутрішньої 
політики щодо тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя”

62
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03992/08-06 Доручення17227/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про Рішення Рекомендацій слухань у Комітеті на 
тему: "Протидія туберкульозу в умовах пандемії, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

63
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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03993/08-06 Доручення14511/4/1-21
(Д. Шмигаль) Про складну екологічну ситуацію в 
місті Запоріжжі

64
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03995/08-06 Доручення17591/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про звітування щодо надання 
допомоги застрахованим особам

65
21.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03996/08-06 Доручення36003/10/1-19
(М. Федоров) Про здійснення контролю за 
використанням цільових коштів, які спрямовуються 
регіонам на розвиток освітнього середовища

66
21.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04000/08-06 Доручення17655/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про дотримання регламентних вимог 
під час внесення проєктів актів

67
21.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04010/08-17 Лист13076/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про боротьбу з нелегальним 
обігом пального

68
21.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04024/08-03 Розпорядження340-р
Про затвердження Національного плану 
вакцинопрофілактики гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року

69
12.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04034/08-17 Лист13156/0/2-21
(В. Федорчук) Про звернення депутата Долинської 
ОТГ Запорізького району  В. Желудько щодо 
рейдерських атак на його домоволодіння

70
22.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04038/08-17 Лист13244/0/2-21
(В. Федорчук) Про Протокол наради з підготовки 
засідання Міжвідомчої робочої групи з реалізації 
Спільного морського порядку денного і 
Стратегічної програми досліджень та інновацій для 
Чорного моря

71
22.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Освіта і наука 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

04041/08-04 Протокол17904/0/1-21
(С. Дехтяренко) Про надання інформації щодо 
протидії незаконному обігу пального

72
22.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04042/08-17 Лист13258/0/2-21
Про надання Рекомендацій щодо підготовки та 
надання інформації за показниками ефективності 
діяльності голів обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій

73
22.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04043/08-17 Лист13307/0/2-21
(О. Ярема) Про виконання п.4 постанови КМУ від 
05.08.2020 № 695 “Про затвердження Державної 
стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 
роки”

74
23.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04045/08-06 Доручення6271/146/1-07
(О. Стефанішина) Про виконання програм 
соціального захисту осіб з інвалідністю у розрізі 
регіонів за 2020 рік.

75
22.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04057/08-17 Лист13259/0/2-21
(О. Ярема) Про зняття з контролю доручення КМУ 
щодо кількісного та якісного керівного складу 
місцевих державних адміністрацій

76
22.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04063/08-17 Лист13266/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про виконання п.1 доручення за 
результатами селекторної наради членів Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій із головами обласних та 
Київської міської держадміністрацій від 20 червня 
2020 року

77
15.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04079/08-03 Постанова381
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 12 травня 1994 р. № 302 і від 2 січня 
1995 р. № 1

78
21.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12



№
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

04080/08-03 Постанова374
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2020 р. № 1236

79
21.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04087/08-03 Розпорядження356-р
Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах

80
14.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ 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

03956/08-22 ЛистНЗТ-4-3/417
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про погодження підвищення приміських тарифів

81
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство закордонних справ

03939/08-41 Лист413/14-194/087-
Про проведення Міжнародного дня джазу у 2022

82
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

03870/08-29 Лист25/2-22/7960-21
Про проведення засідання Організаційного 
комітету з питань заходів, пов’язаних з 35-ми 
роковинами Чорнобильської катастрофи 19.04.2021 
о 14-00

83
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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03960/08-39 Лист25/7-11/8161-21
Про надання протоколу наради щодо спеціального 
використання водних біоресурсів в межах 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значення у 2021 році від 
30.03.2021

84
20.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04025/08-22 Лист1400/47/14-21
Про опрацювання проекту Порядку реалізації 
експериментального проекту з модернізації 
регіональних пасажирських послуг залізничним 
транспортом

85
21.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04058/08-22 Лист1411/35/14-21
Про надання інформації щодо початку роботи з 
оновлення Плану з реалізації Національної 
транспортної стратегії до 2023 року

86
15.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

03937/08-37 Лист4515/6.11.7
Про надання переліку осіб органів охорони 
культурної спадщини

87
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03938/08-37 Лист4510/6.11.7
Про надання кандидатур для доступу до 
електронного ресурсу об'єктів культурної 
спадщини

88
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03961/08-37 Лист4573/6.11.7
Про пропозиції до проєкту методичних 
рекомендацій "Порядок визначення територій 
пам’яток та затвердження їх режиму використання"

89
20.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03973/08-37 Лист4578/43.1
Про погодження проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України "Про схвалення Концепції 
Державної цільової національно-культурної 
програми розвитку народних художніх промислів 
на 2021-2025 роки"

90
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

14



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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04044/08-37 Лист4714/5.11.3
Про проведення акції до 35-х роковин катастрофи 
на Чорнобильській АЕС 26.04.2021

91
22.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

03931/08-34 Лист3331/12
Про надання інформації щодо кількості площинних 
спортивних споруд

92
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03943/08-34 Лист3324/5.1
Про внесення змін до форми № 2-ФК "Звіт з 
фізичної культури і спорту"

93
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03969/08-34 Лист3378/4.1
Про проведення онлайн-засідання Організаційного 
комітету з підготовки та участі спортсменів 
України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 
21.04.2021 о 17-00

94
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

03914/08-43 Лист1/11-2512
Про нагородження Юсупової О.В.

95
13.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04002/08-20 Лист1/9-205
Про надання інформації щодо потреби у 
фінансуванні закладів спеціалізованої освіти 
спортивного профілю

96
21.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03871/08-33 Лист25-04/11705/2-2
Про надання інформації щодо закладів, які надають 
первинну медичну допомогу

97
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

03920/08-27 Лист7/14.2/5731-21
Про надання інформації щодо розроблених та 
затверджених історико-архітектурних опорних 
планів

98
19.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

15



№
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03953/08-26 Лист7/32/5834-21
Про проведення наради з питань проходження 
опалювального сезону 2020/21 року 27.04.2021 о 
11-00

99
20.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03968/08-50 Лист7/4/5863-21
Про проведення селекторної наради 21.04.2021 о 
17-00

100
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03970/08-30 Лист7/34.2/5852-21
Про участь у презентації 
інформаційно-аналітичного порталу 
«Спроможність громад 2021» 22.04.2021 об 11-00

101
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03982/08-34 Лист7/14.4.1/5877-21
Про проведення узгоджувальної наради щодо 
проєкту постанови КМУ "Про затвердження 
Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня 
безбар'єрності об’єктів фізичного оточення і послуг 
для осіб з інвалідністю" 23.04.2021 об 11.00

102
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04005/08-41 Лист7/12/5930-21
Про участь у засіданні Української частини 
Українсько-австрійської змішаної комісії з питань 
торговельно-економічних зв’язків 27.04.2021 о 
13:00 (в режимі відеоконференції)

103
21.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04006/08-19 Лист7/19/5933-21
Про погодження технічних завдань, на які буде 
оголошено конкурс з відбору інвестиційних 
програм та проектів регіонального розвитку на 
2022 рік

104
21.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
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04077/08-19 Лист3902-05/24431-0
Про надання інформації за IV квартал 2020р. - І 
квартал 2021р. за показником 37 відповідно до 
Постанови від 24.01.20 р. № 35 Про реалізацію 
експериментального проекту щодо проведення 
щокварталу моніторингу та оцінки ефективності 
діяльності голів обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних 
адміністрацій"

105
23.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

03879/08-23 Лист2832-06/23202-0
Про проведення ХХХІІІ Міжнародної 
агропромислової виставки "АГРО–2021" 
08-11.06.2021

106
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03936/08-41 Лист4602-04/23441-0
Про співробітництва з мережею продуктових 
супермаркетів “TESCO” та “M&S” 
(Великобританія)

107
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03990/08-21 Лист3223-06/23772-0
Про затвердження наказу Мінекономіки від 
14.04.2021 № 767 "Про затвердження Змін, що 
вносяться до Методичних рекомендацій 
застосування критеріїв визначення ефективності 
управління об’єктами державної власності"

108
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03991/08-28 Лист4707-02/23743-0
Про пропозиції до проєкту постанови КМУ "Деякі 
питання оплати праці працівників установ, закладів 
та організацій, що мають статус національних та 
академічних"

109
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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04008/08-28 Лист4704-02/24064-0
Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
реформування служби зайнятості, соціального 
страхування на випадок безробіття, сприяння 
продуктивній зайнятості населення, у тому числі 
молоді, та впровадження нових активних програм 
на ринку праці"

110
21.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03878/08-28 Лист7149/0/2-21/57
Про надання роз'яснень щодо виплат компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні послуги

111
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03935/08-35 Лист7232/0/2-21/57
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції створення та розвитку 
системи раннього втручання в Україні" 

112
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03940/08-28 Лист7216/0/2-21/20
Про направлення копій наказів

113
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04009/08-36 Лист7411/0/2-21/57
Про надання додаткових методичних рекомендацій 
щодо проблемних питань виконання рішень органів 
опіки і піклування

114
21.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04016/08-28 Лист1451/0/5-21/57
Про розгляд депутатського звернення Яцик Ю.Г. до 
заяви Ліпатової В.І. щодо впорядкування та 
вирішення питань соціального захисту інвалідів

115
21.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04046/08-28 Лист7488/0/2-21/57
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до порядків, затверджених 
постановами КМУ від 26 червня 2019 р. № 576 та 
від 1 червня 2020 р. № 587" 

116
22.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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04066/08-28 Лист7505/0/2-21/20
Про передумови до заподіяння шкоди державній 
безпеці у сфері надання гуманітарної допомоги

117
23.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

03955/08-21 Лист1/06-3-4371
Про шеринг документів у ЦНАП

118
20.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03971/08-51 Лист1/06-3-4383
Про участь в узгоджувальній нараді щодо внесення 
змін до розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523  
(23.004.2021 о 10-00)

119
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

03972/08-51 Лист1/06-4-4439
Про створення робочих груп для перевірки 
наявності оптичних мереж

120
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

03974/08-21 Лист1/06-3-4384
Про поширення інформаційних плакатів

121
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04033/08-51 Лист1/06-6-4509
Про регіональну стратегію розвитку цифрових 
навичок громадян

122
22.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство юстиції

03999/08-21 Лист1420/19.2.2/7-21
Про інформування районних державних 
адміністрацій з питань передачі реєстраційних 
справ у паперовій формі

123
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03889/08-43 Лист04927/03-27/01
Про нагородження Баштової О.В.

124
15.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

04007/08-43 Лист02-68/315-1
Про нагородження Донець І.Ф.

125
19.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04012/08-33 Лист02-57/316-1
Про стан підписання договорів з НСЗУ

126
20.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04013/08-33 Лист02-57/318-1
Про проведення вакцинальної кампанії в 
м.Мелітополі

127
21.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04081/08-43 Лист02-68/326-1
Про нагородження Щербакова О.В.

128
22.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

04078/08-21 Лист02-02-07/1867
Про роботу центру надання адміністративних 
послуг

129
10.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

03957/08-32 Лист03-35/1219
Про внесення змін до Програми розвитку освіти 
Запорізької області на 2018-2022 роки

130
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

03890/08-54 Лист1760/01-27
Про реалізацію Стратегії державної міграційної 
політики України на період до 2025 року

131
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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03891/08-54 Лист1632/01-11
МАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт автомобільної дороги О080618 
Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка

132
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03892/08-54 Лист1751/01-11
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про сприяння у виділенні додаткових коштів

133
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03893/08-54 Лист1459/01-11
Про фінансування природоохоронних заходів

134
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03894/08-54 Лист1671/01-11
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про фінансування курсів підвищення кваліфікації

135
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03916/08-54 Лист01-26/0437
Про участь у нараді з питань передачі нерухомого 
майна по вул. Ленській в м.Запоріжжя 21.04.2021 
об 11-00

136
19.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03922/08-54 Лист1736/01-27
Про розгляд звернення КУ "Таврійський ПНІ з 
геріатричним відділенням" ЗОР щодо порушення 
прав підопічних

137
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03948/08-54 Лист1734/01-26
Про КНП "Госпіталь ветеранів війни" ЗОР

138
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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03980/08-54 Лист1629/01-11
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ КП 
"ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ"
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
з послуг по дератизації та дезінфекції

139
19.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04023/08-54 Лист1807/01-21
НДУ ШТЕПА С.С.
Про виділення коштів на підтримку фотоклубу 
"Запоріжжя"

140
21.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04060/08-54 Лист1979/01-26
Про надання пропозицій щодо скликання 
позачергової сесії обласної ради

141
22.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

03959/08-09 Депутатське звернення12
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
14.04.2021

142
14.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

03904/08-22 Лист1/13-01-171
Про вжиття заходів до усунення недобросовісної 
конкуренції з боку нелегальних перевізників

143
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

03905/08-40 ЛистВих001-30/1424
Про надання земельної ділянки в користування

144
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Мотор Січ"

03912/08-51 ЛистДЕБ-5284
Про комерційні пропозиції щодо створення 
комплексів технічного захисту інформації

145
13.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Банки
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

04073/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-210
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання дозволів на присвоєння кадастрового 
номеру, розроблення проєкту землеустрою та 
надання в оренду земельної ділянки

146
19.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

03949/08-48 Лист3/29/8/1-1083
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про внесення змін до системи охорони Запорізької 
облдержадміністрації

147
15.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

03951/08-40 Лист08-29/9457
Про припинення права постійного користування 
ДП "НАЕК "Енергоатом" земельною ділянкою

148
20.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03979/08-26 Лист1137
ТОВ " ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про зміни даних в документах, що додавались до 
заяв про видачу ліцензії

149
19.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04074/08-40 Лист392
ТОВ "40 РОКІВ-АГРО"
Про включення водного об'єкту на території 
Смирновської сільської ради у земельні торги

150
21.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03962/08-22 Лист06/436
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання звіту керівника підприємства щодо 
виконання показників

151
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04019/08-28 Листб/н
ГО "ДОПОМОЖЕМО ВИЖИТИ"
Про виділення приміщення для роздачі їжі 
малозабезпеченим людям

152
22.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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04020/08-37 Листб/н
БО "ДОПОМОЖЕМО ВИЖИТИ"
Про встановлення інформаційного кубу

153
22.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04037/08-30 Лист001
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Про проведення "Регіонального тижня" 
26-30.04.2021

154
22.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

04040/08-22 Листб/н
ПП КОШЕЛЬ О.М.
Про затвердження змін в паспорті автобусного 
маршруту

155
19.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04088/08-21 Лист07/1071
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНИЙ 
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД "МІГРЕМОНТ"
Про участь представників у роботі комісії щодо 
списання об'єкту державної власності

156
21.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

03944/08-42 Лист92
Про преміювання Савенкової О.О. за квітень 2021 
року

157
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

04014/08-29 Лист10/0863
Про довгострокове оперативне прогнозування на 
хімічно небезпечних об'єктах

158
21.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04015/08-26 Лист02/0856
Про початок робіт на об'єкті "Капітальний ремонт 
трубопроводу в с.Володимирівка Приазовського 
р-ну"

159
20.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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03886/08-43 Лист04/1-15
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ГО "ЧОРНОБИЛЬЦІ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Рожнова О.О.

160
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03887/08-43 Лист04/1-12
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ГО "ЧОРНОБИЛЬЦІ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Падалка В.І.

161
12.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03909/08-37 Лист021
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про проведення Міжнародного фестивалю 
"Запорозький Спас" 27-29.08.2021

162
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03910/08-34 Лист022
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про пропозиції щодо покращення рівня 
національно-патріотичного виховання молоді

163
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03911/08-37 Лист023
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про пропозиції щодо відродження острова Хортиця

164
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

04086/08-40 Лист15
КП "ЖИТЛОСЕРВІС"
Про сприяння в оформленні правоустановчих 
документів земельної ділянки

165
15.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Учбові заклади

03946/08-32 Лист01-28/552
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про участь у засіданні на тему "Університет, місто, 
регіон: стратегічне партнерство та взаємодія" 
21.04.2021 (онлайн)

166
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

04085/08-32 Лист01.01-22/878
Про відновлення лекторату з болгарської мови

167
22.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

03869/08-16 Лист09-07/19
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
19.04.2021 о 14-00

168
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03975/08-16 Лист41-01/533
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
19.04.2021

169
19.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03976/08-16 Лист41-01/532
(К. Тимошенко) Про заходи з відзначення 35-х 
роковин Чорнобильської катастрофи 26.04.2021

170
19.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

03988/08-16 Лист15/3-07/767
(М. Кулеба) Про проведення онлайн уроку серед 
учнів 6-8 класів 26.04.2021

171
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

03958/08-42 Лист01-40/0295
Про погодження призначення Галаніної О.М.

172
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03977/08-25 Лист01-30/0304
Про проведення ефективного моніторингу 
будівництва об'єктів 

173
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

04030/08-42 Лист01-31/257
Про погодження звільнення Стоян Л.В.

174
20.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04056/08-42 Лист01-31/275
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Крупському А.Є.

175
22.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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04065/08-42 Лист01-31/257
Про погодження звільнення у зв'язку з виходом на 
пенсію Стоян Л.В.

176
20.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

03896/08-22 Лист02-01-23/1029
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про відновлення маршруту Запоріжжя - Орлівське

177
19.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03899/08-09 Депутатське звернення23
ДЕПУТАТСЬКА ГРУПА "STOP БЕЗЗАКОННЯ" 
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про заборону проведення наукового 
експериментаніуму 21.04.2021

178
19.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

03983/08-20 Лист01-32/758
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на добудову дитячого садка 
на території селища  Балабине

179
20.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04067/08-25 Лист432
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про завершення будівництва амбулаторії сімейного 
лікаря у с. Бурчак

180
14.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04068/08-22 Лист440
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про ремонт дороги М-18

181
19.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04069/08-22 Лист430
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про ремонт доріг комунальної власності

182
08.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації
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04003/08-42 Лист159/03-17
Про погодження спеціальної програми підвищення 
кваліфікації

183
21.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

04022/08-20 Лист24637/6/08-01-0
Про надання інформації та її підтвердження ПП 
"Інвалідів Діва"

184
22.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ 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

03883/08-29 Доповідна записка5301-2305/5302
Про перевірку суб'єктів господарювання, у 
власності та користуванні яких перебувають готелі, 
пансіонати, хостели, будинки для людей похилого 
віку та осіб з інвалідністю

185
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Правові питання паперовий паперова

03929/08-29 Листб/н
Про проведення позачергового засідання 
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС

186
20.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04092/08-29 Доповідна записка5301-2429/5302
Про перевірку стану усунення порушень вимог 
пожежної та техногенної безпеки КЗ "Запорізький 
академічний обласний український 
музично-драматичний театр ім. В.Г.Магара"

187
23.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

03967/08-40 Лист8-8-0.46-528/90-
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
ДП "Адміністрація річкових портів"

188
20.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області
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03963/08-49 Листб/н
Про призначення підготовчого судового засідання 
в режимі відеоконференції по справі ТОВ 
"Агрохімпродукт"

189
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

04017/08-46 Лист419/01/08-2021
Про виконання Плану заходів із протидії 
злочинності та профілактики правопорушень

190
07.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04018/08-46 Лист712/01/08/У-202
Про припинення діяльності 
контрольно-пропускного пункту на в'їзді до 
м.Енергодар

191
07.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04070/08-46 Лист764/01/13-2021
Про надання інформації щодо безпечних районів 
для розміщення працівників ГУНП у разі 
виникнення надзвичайної ситуації військового 
характеру

192
20.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03997/08-49 Ухвала325/799/17-ц
УХВАЛА суду по справі Воронова О.Є.

193
15.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

03926/08-49 Лист15/3-2159-21
Про відповідь на відзив по справі ТОВ "Аграрний 
дім"

194
15.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03964/08-49 Лист15/3-2159-21
Про заяву щодо вжиття заходів забезпечення 
позову по справі ТОВ "Аграрний дім"

195
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03978/08-46 Лист15/3-225вих-21
Про надання інформації щодо укладення договорів 
оренди водного об'єкта ТОВ "Рибальське 
підприємстсво "Бриз"

196
19.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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04072/08-46 Лист13/1-493 вих-21
Про надання інформації щодо передачі в оренду 
земельної ділянки ТОВ "Таврида-сервіс ЛТД"

197
20.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

04027/08-22 Лист12.3/45
Про участь у вебінарі "Виробництво - як важіль 
виходу компанії з зачарованого кола" 27.04.2021 об 
11-00

198
21.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

03868/08-38 Лист69
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про участь у програмі "Сьогодні. Головне"  
19.04.2021 о 19-00

199
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03994/08-46 Лист3486/48/-/04-202
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 3 ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про проведення клініко-експертної оцінки надання 
медичної допомоги гр. Ковальову Г.Ф.

200
21.04.2021від

№
від 21.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04061/08-46 Лист50-783вих-20
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки на 
території Коларівської ОТГ, де знаходиться 
пам'ятка культурної спадщини

201
23.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04075/08-49 Лист6117/4
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РВ ДВС
Про направлення постанови Михайлівського 
районного суду ВП № 64520335

202
21.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

03915/08-48 Лист981
Про виділення комплексу будівель санаторію 
"Великий Луг" для проведення навчальних зборів

203
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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03928/08-48 Лист998
Про виконання підготовчих робіт на місці 
проведення навчальних зборів бригад 
територіальної оборони з 20.04.2021

204
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

03898/08-46 Лист08-67/1395
Про Довідку за результатами проведених 
щомісячних безвиїзних перевірок Запорізької 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів 
щодо додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів за березень 
2021 року

205
09.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

03882/08-46 Лист55-821вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо безпідставного 
набуття права власності на земельну ділянку 
водного фонду Тодоровою С.М.

206
15.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03947/08-46 Лист55/1-917ВИХ-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Стандарт-2010"

207
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04026/08-46 Лист50-736ВИХ21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земель лісового 
фонду

208
21.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04059/08-46 Лист52-796вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо земельної ділянки на 
вул. Св. Миколая, 53 в м. Запоріжжя, де 
розташована пам'ятка культурної спадщини

209
19.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

31



№
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

04090/08-46 Лист51/1-607вих46
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави шляхом 
пред'явлення позову до ТОВ "САН ВАТ"

210
22.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04091/08-46 Лист51/1-608вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави шляхом 
пред'явлення позову до ТОВ "САН ВАТ"

211
22.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

03906/08-40 ЛистН/НГ-21/205
Про згоду на відновлення меж земельної ділянки на 
території Плодородненської сільської ради

212
13.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03907/08-40 ЛистН/НГ-21/211
Про згоду на відновлення меж земельної ділянки в 
с.Пришиб Михайлівського р-ну

213
14.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03908/08-40 ЛистН/НГ-21/212
Про згоду на відновлення меж земельної ділянки на 
території Воскресенської сільської ради

214
14.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04064/08-46 Лист56/6/1-487
Про надання інформації щодо закупівлі  в КНП 
"Запорізька обласна клінічна лікарня" системи 
рентгенівської діагностики

215
23.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

03895/08-46 Лист1477АК/55/107/
Про надання інформації щодо конфлікту інтересів в 
КУ "Веселівський психоневрологічний інтернат" 
ЗОР

216
14.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

04071/08-45 Лист21-28-1456
Про функціонування відділу Державного реєстру 
виборців в енергодарській міській раді

217
20.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна податкова служба України

03913/08-20 Лист7530/9/28-10-16-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС
Про суми податкового боргу

218
29.12.2020від

№
від 19.04.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04083/08-29 Лист16-6401/161-2
Про надання інформаційно-аналітичних матеріалів 
та пропозицій до проєкту протокольного рішення 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС

219
23.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

04031/08-22 Лист2515/5/99-99-04-
Про надання інформації щодо результатів роботи 
міжвідомчих регіональних груп з протидії 
нелегальному обігу пального

220
22.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04039/08-22 Лист33-02/19/5-21
Про реалізацію інвестиційних проєктів у сфері 
енергоефективності

221
22.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

03880/08-28 Лист0000-0204-3/484
Про надання інформації щодо попередження та 
протидії домашньому насильству та насильству за 
ознакою статі

222
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03932/08-35 Лист0000-0204-3/490
Про надання інформації щодо реалізації заходів з 
впровадження резолюції Ради Безпеки ООН 1325

223
19.04.2021від

№
від 20.04.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04082/08-28 Лист0000-030101-3/5
Про внесення змін до плану заходів 

224
23.04.2021від

№
від 23.04.2021
№ паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті
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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

04032/08-37 Лист1039/5.1-06-21
Про проведення акції до 35-х роковин катастрофи 
на Чорнобильській АЕС 26.04.2021

225
22.04.2021від

№
від 22.04.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

03877/08-29 Лист03-1380/7-21
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З 
УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ
Про надання інформаційно-довідкових матеріалів 
щодо Чорнобильської зони

226
16.04.2021від

№
від 19.04.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

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