
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 26.04.21 по 30.04.21

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

04106/08-28 Доповідна запискаб/н

Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про підготовку проєкту обласної програми 
соціального захисту ветеранів АТО

1

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04107/08-20 Доповідна запискаб/н

Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти і науки)
Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 
2021 рік Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації у зв'язку з установленням 
доплати медичним працівникам закладів освіти

2

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04124/08-28 Доповідна запискаб/н

Е. БРУТМАН (Департамент АПР)
Про виконання п.9 протоколу від 08.04.2021 №2 
засідання обласної комісії з питань погашення 
заборгованості з заробітної плати (грошового 
забезпечення) та соціальних виплат, додержання 
мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації 
заробітної плати

3

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04163/08-20 Доповідна запискаб/н

Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про внесення відповідних змін до паспорту 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 
рік за КПКВКМБ 0113140 "Оздоровлення та 
відпочинок дітей..."

4

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітети Верховної Ради України



№
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

04173/08-09 Депутатське звернення04-15/05-2021/1

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про перенесення слухань у Комітеті з питань 
екологічного податку на 13.05.2021 о 10-30

5

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Народні депутати України

04132/08-09 Депутатське звернення341д9/6-2021/14

НДУ КОЛЕБОШИН С.В.
Про надання інформації для підготовки засідання 
Консультативної ради при Президентові України з 
питань сприяння розвитку системи загальної 
середньої освіти, присвяченого проблематиці 
формування мережі старшої профільної школи

6

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Освіта і наука паперовий паперова

04167/08-09 Депутатське звернення366/1

НДУ НІКІТІНА М.
Про ремонт дороги на території Малинівської 
сільради Гуляйпільського р-ну

7

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

04119/08-15 Лист4295.2/21/25.1

Про системні порушення місцевими комісіями 
права осіб на пільговий проїзд в умовах 
запровадженого карантину

8

22.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Інші кореспонденти

04114/08-37 Лист08/04

РГ ПЦХЕВ "СІОН"
Про надання пояснень щодо порушення 
конституційних прав віруючих

9

20.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

04118/08-33 Лист6740

ТОВ "КИЇВ ФАРМЕКСПОРТ"
Про комерційну пропозицію щодо експрес тестів - 
SARS-COV-2

10

22.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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04125/08-42 Лист08-26/7

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
"ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Про прийом державних службовців на навчання в 
магістратурі за спеціальністю 281 "Публічне 
управління та адміністрування"

11

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

04165/08-41 Листб/н

ЯЛТИНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ
Про проведення онлайн-дискусії 28.04.2021 о 16-00

12

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04184/08-49 Лист908/483/20

ГР. МОХНАТКО С.О.
Про апеляційну скаргу на рішення Господарського 
суду Запорізької області щодо позову до ГУ 
Держгеокадастру у Зап. обл.

13

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04194/08-22 Лист10/04.2021

ГО "ІНІЦІАТИВА З ПРОЗОРОСТІ 
ІНФРАСТРУКТУРИ" ("КОСТ УКРАЇНА")
Про проведення семінару з питань безпеки 
автомобільних доріг 30.04.2021 о 10-30

14

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04214/08-33 Лист2804-5

ТОВ "СВІТОВИЙ КОНТЕЙНЕРНИЙ СЕРВІС"
Про поставку в Україну рефрижераторних 
контейнерів для зберігання вакцин від COVID-19

15

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04223/08-22 ЛистПЧ16-04/177

ВП "КАХОВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про участь весняному комісійному огляді 
залізничних переїздів 05.05.2021

16

22.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04226/08-40 Лист301/27

ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ 
ШИЧЖЕНЬ ТАН"
Про повернення документів щодо розроблення 
технічної документації із землеустрою

17

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

3



№
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

04233/08-37 Лист023/26042021

НАЦІОНАЛЬНА ТУРИСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНИ
Про сприяння наповнення Платформи актуальними 
інвестиційними проєктами у сфері туризму 

18

26.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

04251/08-32 Лист373

ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
Про запрошення дітей на навчання

19

26.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Освіта і наука паперовий паперова

04264/08-40 Лист26/01.2021

ТОВ "АВ. ТРЕЙД"
Про передачу в оренду земельної ділянки

20

26.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

04278/08-37 Листб/н

ТОВАРИСТВО ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМ. СВ. 
ІОАННА ПАВЛА ІІ
Про запрошення на Дні польсько-української 
культури і науки 13-16.05.2021 (м.Харків)

21

27.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

04283/08-41 Листб/н

ЯЛТИНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ
Про проведення онлайн-дискусії 18.05.2021 о 18-00

22

30.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

Суди

04103/08-49 Лист340/702/20

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду на 28.04.2021 по справі Соболя 
О.С.

23

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04110/08-49 Постанова280/8346/20

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
ПОСТАНОВА по справі Лісун О.П.

24

21.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04111/08-49 Лист808/3563/16/253

ВЕРХОВНИЙ СУД
Про копію ухвали по справі Іванова А.В.

25

21.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04182/08-49 Постанова280/5188/20

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про апеляційну скаргу НАЕК "Енергоатом"

26

20.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04191/08-49 Ухвала910/1956/18

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про розгляд апеляційної скарги заступника 
прокурора м. Києва 03.06.2021

27

19.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04192/08-49 Ухвала910/1674/19

ВЕРХОВНИЙ СУД
Про касаційну скаргу ТОВ "Агрітос"

28

22.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04307/08-49 Лист280/6185/20(852

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи за позовом до ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

29

26.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

Фонди

04285/08-35 Лист63

БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОТИ"
Про надання благодійної допомоги важкохворим 
дітям до Дня захисту дітей

30

29.04.2021від

№

від 30.04.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України

5



№
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

04098/08-03 Постанова403

Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на заходи, 
спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального 
процесу у закладах загальної середньої освіти

31

21.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04100/08-06 Доручення16373/1/1-21

(О. Стефанішина) Про участь у 2021 році в 
міжнародних спортивних змаганнях з адаптивних 
видів спорту "Ігри Воїнів" в м. Орландо, США

32

23.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04147/08-06 Доручення17914/1/1-21

(О. Резніков) Про відновлення порушених прав 
дітей пільгових категорій на безоплатний проїзд

33

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04149/08-04 Витяг з протоколу1-54/1/21-6/1

(Д. Шмигаль) Про Витяг з протоколу № 54 
засідання Кабінету Міністрів України (п. 6.1) з 
питань погашення заборгованості із заробітної 
плати

34

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04154/08-03 Розпорядження361-р

Про затвердження плану невідкладних заходів із 
запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які 
постраждали від такого насильства

35

21.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04174/08-06 Доручення18109/1/1-21

(М. Федоров) Про виплату заробітної плати 
педагогічним працівникам закладів освіти

36

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04175/08-03 Постанова407

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 21 жовтня 2015 р. № 835 і від 30 
листопада 2016 р. № 867

37

03.03.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

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

04177/08-04 Протокольне рішення18422/0/1-21

(Д. Шмигаль) Про Протокольне рішення 
Оргкомітету з підготовки до Олімпійських та 
Паралімпійських ігор від 21.04.2021

38

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04196/08-04 Протокол наради 
(засідання)

18583/0/1-21

(О. Стефанішина) ПРОТОКОЛ тематичного 
засідання Комісії з питань координації взаємодії 
органів виконавчої влади щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків "З 
питань запобігання та протидії домашньому 
насильству"

39

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

04202/08-06 Доручення18595/0/1-21

(О. Стефанішина) Про проведення Дня Європи в 
Україні

40

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04205/08-17 Лист13850/0/2-21

(О. Ярема) Про зняття з контролю документів

41

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04210/08-17 Лист13935/0/2-21

(В. Федорчук) Про будівництво льодової арени в м. 
Бердянську

42

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04225/08-03 Постанова408

Про затвердження Державної програми розвитку 
транскордонного співробітництва на 2021—2027 
роки

43

14.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04247/08-17 Лист13960/0/2-21

(О. Немчінов) Про погодження проєкту постанови 
КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 січня 2020р. № 35"

44

28.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

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

04248/08-06 Доручення18583/1/1-21

(О. Стефанішина) Про виконання протоколу 
засідання Комісії з питань координації взаємодії 
органів виконавчої влади щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків від 
22.04.2021

45

28.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

04252/08-06 Доручення18327/1/1-21

(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м.Києва 27.04.2021

46

29.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

04253/08-06 Доручення18420/1/1-21

(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОСВІТИ...
Про недопущення зменшення надбавки за 
престижність педагогічної праці

47

29.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Освіта і наука паперовий паперова

04261/08-17 Доручення14083/0/2-21

(В. Федорчук) Про забезпечення доступності 
будівлі та приміщень медичних закладів для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення

48

29.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04279/08-17 Лист14154/0/2-21

УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З 
ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про проведення навчання для радників з гендерних 
питань 16.06-07.07.2021

49

29.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

04286/08-17 Лист14194/0/2-21

(В. Федорчук) НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про результати розгляду звернення щодо 
вирішення питань соціального захисту інвалідів

50

29.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

04289/08-04 Витяг з протоколу1-58/1/21-5

(Д. Шмигаль) ВИТЯГ з протоколу № 58 засідання 
Кабінету Міністрів України (п. 5) щодо 
підключення до вузлів Національної 
телекомунікаційної мережі

51

29.04.2021від

№

від 30.04.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04300/08-17 Лист14008/0/2-21

(О. Ярема) Про результати аналізу орієнтовних 
планів проведення консультацій з громадськістю 
органів виконавчої влади на 2021 рік

52

28.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

04310/08-06 Доручення19151/0/1-21

(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
зустрічі Премєр-міністра України з представниками 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій від 23.04.2021

53

30.04.2021від

№

від 30.04.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

04219/08-22 Лист101.1.1.-331

АТ "УКРПОШТА"
Про скасування доставки пенсій через листонош

54

23.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

04153/08-20 Лист22/9.3-2285-21

Про проведення засідання Комісії з розгляду 
переліків об’єктів та заходів, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо підтримки територій, що 
зазнали негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту на сході України

55

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

04129/08-39 Лист25/7-11/8716-21

Про затвердження лімітів на спеціальне 
використання природних ресурсів

56

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

04130/08-39 Лист25/7-11/8714-21

Про затвердження лімітів на спеціальне 
використання природних ресурсів

57

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

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

04131/08-39 Лист25/7-11/8715-21

Про затвердження лімітів на спеціальне 
використання природних ресурсів

58

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

04246/08-39 Лист25/2-22/8984-21

Про надання протоколу селекторної наради 
Міндовкілля від 22.04.2021

59

28.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04140/08-22 Лист1453/47/14-21

Про проведення онлайн презентації щодо 
запровадження контрактів на суспільно важливі 
послуги з перевезення пасажирів 28.04.2021об 
11-00

60

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04193/08-46 Лист1486/39/14-21

Про виконання пункту 12 Плану заходів з реалізації 
Концепції боротьби з тероризмом в Україні

61

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

04276/08-22 Лист5166/35/10-21

Про надання кандидатури до Моніторингового 
комітету для виконання "Плану заходів з реалізації 
Національної транспортної стратегії України до 
2030 року"

62

26.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

04121/08-37 Лист4847/6.11.6

Про об’єкт культурної спадщини по пр. Соборному, 
59 у м. Запоріжжі

63

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

04178/08-37 Лист4526/6.11.8

Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження переліку музеїв та заповідників, в 
яких зберігаються музейні предмети, що є 
державною власністю і належать до державної 
частини Музейного фонду України"

64

19.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

10



№
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

04230/08-37 Лист4964/6.11.7

Про виконання наказу Мінкультури від 26.04.2021 
№ 295 "Про занесення об'єктів культурної 
спадщини до Державного реєстру нерухомих 
пам'яток України"

65

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

04287/08-38 Лист5035/5.5

Про надання інформації щодо відповідальних за 
інформаційну діяльність

66

29.04.2021від

№

від 30.04.2021

№ Питання засобів масової інформації, 
архівної справи та діловодства

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

04146/08-34 Лист3540/15

Про участь у Всеукраїнському вишколі 
"Джура-Десантник" 24-28.05.2021 (м.Житомир)

67

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04255/08-34 Лист3644/15

Про участь у Всеукраїнському семінарі-тренінгу 
"Співпраця-2021" 19-21.05.2021

68

29.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04195/08-32 Лист381

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Про долучення до Ради молодих учених

69

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Освіта і наука паперовий паперова

04206/08-20 Лист1/11-2907

Про надання роз’яснення щодо використання 
залишків коштів освітньої субвенції

70

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04237/08-20 Лист1/11-2946

Про фінансування санаторних шкіл (санаторних 
шкіл-інтернатів)

71

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04238/08-20 Лист1/11-2941

Про звітування щодо використання коштів 
освітньої субвенції

72

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

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

04263/08-48 Лист220/2856

Про забезпечення внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей про земельні 
ділянки, що належать до земель оборони

73

29.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

04281/08-20 Лист1/11-2999

Про уточнення оперативних даних по касовим 
видаткам субвенції (КПКВК 2211220)

74

29.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04128/08-33 Лист26-02/52/99-21

Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку та обсягу обов’язкової 
реалізації донорської крові та компонентів крові, 
призначених для трансфузії"

75

23.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04277/08-33 Лист26-02/13078/2-2

Про затвердження протиепідемічних заходів під 
час проведення масових спортивних заходів на 
відкритому повітрі на період карантину у зв’язку 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

76

29.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

04142/08-33 Лист7/19.4/6137-21

Про звітування щодо надання допомоги 
застрахованим особам за рахунок коштів місцевих 
бюджетів

77

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04145/08-26 Лист7/32/6159-21

Про посилання для підключення до онлайн-наради, 
яка відбудеться 27.04.2021 об 11:00

78

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

04152/08-26 Лист7/10.1/6157-21

Про Механізм визначення та погодження обсягу 
різниці в цінах природного газу

79

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

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

04170/08-19 Лист7/19/6143-21

Про конкурсний відбір проектів в рамках Програми 
відновлення України

80

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04171/08-24 Лист7/14.5.2/6150-21

Про надання кандидатури до складу Міжвідомчої 
робочої групи з питань сприяння забезпеченню 
житлом працівників бюджетних установ, 
правоохоронних органів, військовослужбовців 
тощо

81

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

04179/08-50 Лист7/4/6200-21

Про проведення селекторної наради 28.04.2021 о 
17-15

82

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04203/08-30 Лист7/34.2/6229-21

Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо розподілу 
повноважень органів місцевого самоврядування у 
зв’язку зі зміною адміністративно-територіального 
устрою"

83

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання об'єднаних територіальних 
громад, децентралізація

паперовий паперова

04204/08-30 Лист7/34.2/6220-21

Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
децентралізації та розмежування повноважень 
органів місцевого самоврядування у зв’язку зі 
зміною адміністративно-територіального устрою"

84

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання об'єднаних територіальних 
громад, децентралізація

паперовий паперова

04207/08-30 Лист7/34.3/6233-21

Про популяризацію Всеукраїнського конкурсу 
журналістських робіт "Реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації 
влади" 

85

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання об'єднаних територіальних 
громад, децентралізація

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

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

04148/08-21 Лист3903-04/24942-0

Про надання статистичних даних з питань 
державного приватного партнерства

86

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04199/08-19 Лист3802-07/25338-0

Про надання інформації щодо смарт спеціалізації

87

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04150/08-28 Лист7687/0/2-21/56

Про організацію проведення третього етапу 
навчальних заходів для територіальних громад

88

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04259/08-20 Лист7889/0/2-21/47

Про реалізацію державної субвенції на створення 
мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства 

89

29.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

04260/08-28 Лист7880/0/2-21/57

Про надання пропозицій до Типової програми для 
кривдників

90

29.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

04288/08-28 Лист7996/0/2-21/51

Про надання статистичних звітів до Нацсоцслужби

91

29.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

04099/08-28 Лист4198/03/10.2-21

Про розгляд депутатського звернення Яцик Ю.Г. до 
заяви Ліпатової В.І. щодо вирішення питань 
соціального захисту інвалідів

92

23.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04186/08-28 Лист4292/09/09.2-21

Про надання інформації щодо потреби в наданні 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення

93

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бердянський міськвиконком

04135/08-43 Лист01-0970/43-1

Про нагородження Пилипенко Л.П.

94

15.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04169/08-22 Лист02-1079/35-1

Про ремонт автомобільної дороги О080102 
Шевченкове-Андрівка-Роза-Азовське - /М-14/

95

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04294/08-28 Лист01-1055/45-1

Про вирішення питання щодо виплати разової 
грошової допомоги

96

26.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04311/08-25 Лист06/03-23/01532

Про погодження проектно-кошторисної 
документації щодо реконструкції площі Запорізької 
в м.Запоріжжі

97

30.04.2021від

№

від 30.04.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ

Василівська міська рада

04134/08-22 Лист03-01-20/1387

Про посилення контролю на автомобільних 
дорогах загального користування місцевого 
значення

98

13.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04228/08-20 Лист02-02-12/448

Про виділення коштів на завершення робіт для 
захисту від підтоплення м.Вільнянськ

99

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

Молочанська міська рада

04185/08-22 Лист632

Про виділення коштів на ремонт дороги 0081136 
Високе - Молочанськ - Новомиколаївка

100

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

Пологівська міська рада

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

04295/08-20 Лист1472/02.1-24

Про зміни до розподілу субвенції з місцевого 
бюджету на здійснення природоохоронних заходів

101

26.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Депутати Запорізької обласної ради

04166/08-09 Депутатське звернення7

ДОР МАТВІЄНКО В.В.
Про оснащення освітніх закладів Токмацької 
громади системою протипожежної безпеки

102

22.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання освіти і науки паперовий паперова

04209/08-09 Депутатське звернення38

ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про забезпечення належного рівня перевезень 
пасажирів на приміському автобусному маршрутах 
загального користування Запоріжжя - Веселянка

103

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04301/08-09 Депутатське звернення21

ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання інформації щодо фактично 
використаних обсягів комунальних послуг та 
енергоносіїв за 2018-2020 роки та запланованих на 
2021 рік по кожному КНП, КУ, КЗ

104

29.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

Обласна рада

04101/08-54 Лист1617/01-11

КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виникнення кредиторської заборгованості з 
виплати заробітної плати

105

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04102/08-54 Лист01-26/0476

Про виконання протоколу від 19.04.2021 щодо 
будівництва басейна у КВНЗ "Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна академія" 
ЗОР

106

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04115/08-54 Лист01-26/0478

Про кандидатури до складу робочої групи

107

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04143/08-54 Лист01-26/0481

Про огляд державного нерухомого майна, що 
планується до передачі КЗ "Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія" 28.04.2021 о 
14-00

108

19.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04144/08-54 Лист01-26/0485

Про участь у засіданні Погоджувальної ради 
депутатських фракцій обласної ради 27.04.2021 об 
11-00

109

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04155/08-54 Лист1857/01-21

НДУ Ю.Г.ЯЦИК
Про вжиття заходів та вирішення питання 
забезпечення життєдіяльності престарілих осіб, 
одиноких, інвалідів

110

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04156/08-54 Лист1693/01-11

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на соціально-економічний 
розвиток окремих територій

111

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04157/08-54 Лист1668/01-11

КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ"
Про виділення коштів на обладнання будівлі 
системою пожежного сповіщення та 
пожежогасіння

112

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04158/08-54 Лист1677/01-27

ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
автодороги С080519

113

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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носій інформації
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документа

04159/08-54 Лист1697/01-11

КЗ "КУШУГУМСЬКА ГІМНАЗІЯ "ІНТЕЛЕКТ"
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
закладу

114

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04160/08-54 Лист1676/01-11

КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ"
Про виділення коштів на усунення порушень у 
сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 
безпеки

115

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04220/08-54 Розпорядження23-р

Про скликання другої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради восьмого скликання 
29.04.2021 об 11-00

116

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04221/08-54 Лист01-26/0489

Про використання приміщень Запорізької обласної 
ради

117

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04227/08-54 Лист01-26/0492

ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності за державою на 
земельні ділянки

118

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

04244/08-54 Лист1876/01-27

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про організацію перевезень пасажирів

119

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04266/08-54 Лист1665/01-11

КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про сприяння погашенню кредиторської 
заборгованості

120

28.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04267/08-54 Лист1473/01-11

КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на заходи пожежної безпеки

121

28.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

04268/08-54 Лист1836/01-11

КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОРЕСУРС ІНВЕСТ"
Про виділення коштів на оплату заборгованості за 
розроблену проектно-кошторисну документацію

122

28.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

04269/08-54 Лист1865/01-11

Про виділення коштів на ремонт частини 
приміщень дитячого відділення КНП "Василівська 
БЛІЛ"

123

28.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

04270/08-54 Лист1898/01-21

НДУ  ЯЦИК Ю.Г.
Про виділення коштів на реконструкцію мереж 
газопостачання котелень на території 
Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної 
громади

124

28.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

04271/08-54 Лист19241/01-11

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання сучасної 
вакуумної машини КО-503В-12

125

28.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

04272/08-54 Лист1933/01-11

ДЕПУТАТ СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО-Р-НУ КОЛОМІЄЦЬ О.
Про придбання шкільних автобусів з більшою 
кількістю пасажирських місць

126

28.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

04273/08-54 Лист1967/01-11

КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД З 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Про виділення коштів для утримання осіб, до яких 
застосовано примусові заходи медичного характеру

127

28.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04274/08-54 Лист2000/01-11

Про виділення коштів для усунення порушень 
вимог протипожежної та техногенної безпеки в КЗ 
"Запорізький академічний обласний український 
музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара"

128

28.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

04296/08-54 Лист01-26/0500

Про розгляд звернення щодо перевезень пасажирів 
на маршруті Запоріжжя-Веселянка

129

29.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

04302/08-54 Лист1843/01-21

НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про фінансування заходів із забезпечення 
пожежної безпеки закладів освіти 
Кам'янсько-Дніпровської територіальної громади

130

28.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

04126/08-09 Депутатське звернення14

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
22.04.2021

131

22.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04212/08-09 Депутатське звернення02-1

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ...
Про висновки та рекомендації комісії від 
20.04.2021

132

26.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

04297/08-09 Депутатське звернення19

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА 
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії

133

29.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

04298/08-09 Депутатське звернення21

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА 
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії

134

29.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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04299/08-09 Депутатське звернення22

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА 
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії

135

29.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

"Дніпроенерго"

04161/08-26 Лист01/253

Про виконання інвестиційних програм  у сферах 
теплопостачання, централізованого водопостачання 
та водовідведення

136

21.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

"Запоріжгаз"

04293/08-22 Лист690-Сп-5681-042

Про припинення розподілу природного газу 
підприємствам

137

28.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

04117/08-40 Лист001-30/1489

Про прискорення процесу надання дозволу на 
розроблення проєктів із землеустрою

138

23.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

04309/08-22 Лист001-58/1596

Про підписання Протоколу

139

29.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"

04222/08-22 ЛистУГЭ/08-5744

Про надання відомості про засоби провадження 
господарської діяльності з транспортування 
теплової енергії

140

22.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04292/08-33 Лист103/ДпоІп

Про вакцинування працівників

141

28.04.2021від

№

від 30.04.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Військові частини

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04187/08-40 Лист3/33/10/3-1074

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про зміну цільового призначення земельних 
ділянок

142

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

04188/08-40 Лист3/33/10/3-1075

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про зміну цільового призначення земельних 
ділянок

143

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

04189/08-40 Лист3/33/10/3-1076

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про зміну цільового призначення земельних 
ділянок

144

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

04190/08-40 Лист3/33/10/3-1077

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про зміну цільового призначення земельних 
ділянок

145

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Запорізька АЕС

04141/08-40 Лист08-29/10112

Про надання інформації щодо припинення прав 
постійного користування ДП "НАЕК "Енергоатом" 
земельними ділянками

146

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04139/08-40 Лист25/21

ТОВ "СІЛЬЕНЕРГОМОНТАЖ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

147

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

04172/08-22 Лист697-Сл-2822-042

ТОВ "ЗАПОРІЖГАЗЗБУТ"
Про забезпечення населення газопостачанням на 
особливий період

148

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04197/08-20 Лист7

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

149

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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04198/08-20 Лист8

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

150

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04265/08-40 Лист01

ТОВ "ВЕКТОР БУД-ТОРГ"
Про заміну орендаря земельної ділянки

151

26.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04095/08-43 Лист22/04/01

ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ 
ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК"
Про нагородження Вітвіцького С.А. (та інші)

152

22.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

04096/08-43 Лист22/04/02

ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ 
ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК"
Про нагородження Лепьохіна О.В. (та інші)

153

22.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

04123/08-39 Лист11/159

СП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ЛОКОМОТИВНЕ 
ДЕПО"
Про дозвіл на здійснення операцій у сфері 
поводження з відходами

154

20.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

04138/08-40 Лист214

ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності за державою на 
земельні ділянки

155

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

04164/08-22 Лист306/1300

ВП "ЗАПОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 
СТАНЦІЯ"
Про погодження норм питомих витрат палива на 
2021 рік

156

26.02.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04229/08-30 Лист79

АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про ініціативу проведення Форуму громад 
Запорізької області 25.05.2021

157

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання об'єднаних територіальних 
громад, децентралізація

паперовий паперова

04232/08-40 Лист10/1801/7

ДУ "БІЛЕНКІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ"
Про передачі земельної ділянки

158

23.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

04245/08-43 Лист03

ЗАПОРІЗЬКА ФЕДЕРАЦІЯ АКАДЕМІЧНОГО 
ВЕСЛУВАННЯ
Про присвоєння почесного звання Завгородньому 
А.І.

159

27.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

04250/08-46 Лист005/05-09/837

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про сприяння у розміщенні на безоплатній основі 
на правах соціальної реклами білбордів та 
сітілайтів

160

27.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

04282/08-20 Лист49

ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ 
ВІЙНИ, ...
Про надання фінансової допомоги

161

25.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

04256/08-20 Лист06/0888

Про фінансування об'єкту коштами ДФРР у 2022 
році

162

22.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

24



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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04180/08-43 Лист17-ЗОДА

ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Книша Т.С.

163

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04181/08-43 Лист18-ЗОДА

ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Матченка В.І.

164

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Установи культури

04168/08-20 Лист114

КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА"
Про виділення коштів для усунення порушень 
пожежної безпеки

165

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Офіс Президента України

04094/08-16 Лист09-07/20

(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
26.04.2021

166

23.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04200/08-16 Лист41-01/543

(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
26.04.2021

167

26.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04305/08-16 Лист47-01/172

ВІЛЬНА ПРОФСПІЛКА МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ
Про забезпечення засобами індивідуального 
захисту працівників КУ "Михайлівський 
психоневрологічний інтернат"

168

27.04.2021від

№

від 30.04.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України

04201/08-02 Указ130/2021

Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної 
(професійно-технічної) освіти

169

30.03.2021від

№

від 28.04.2021

№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Василівська райдержадміністрація

25



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

04136/08-42 Лист01-41/03-45

Про погодження призначення Чубич О.В.

170

22.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

04137/08-42 Лист01-41/0348

Про погодження призначення Перетятько О.Д.

171

22.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

04312/08-42 Лист01-05-28/081-к

Про погодження призначення Парапанова Ф.М.

172

29.04.2021від

№

від 30.04.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ

Сільські та селищні ради

04224/08-21 Лист01-48/1146

ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу у комунальну власність Державного 
навчально-виробничого закладу авіаційного 
профілю "Запорізький центр льотної підготовки ім. 
Маршала авіації О.І. Покришкіна"

173

23.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04231/08-25 Лист02-01-15/550

МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про здійснення заходів щодо завершення об'єкту 
"Мережі водовідведення с.Матвіївка Вільнянського 
району - реконструкція"

174

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04240/08-27 Лист485

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

175

20.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

26



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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04291/08-26 Лист02-24/383

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про організацію наради щодо забезпечення питною 
водою населення Новоолександрівської сільської 
ради

176

29.04.2021від

№

від 30.04.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

04211/08-42 Лист163/03-17

Про проведення навчання вперше призначених на 
державну службу з 12.05.2021

177

24.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

04127/08-40 Лист10896/5/08-01-0

Про несплату земельного податку ПП 
"Барт-Будсервіс"

178

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

04097/08-29 Лист5301-2457/5302

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

179

23.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

04104/08-49 Ухвала25/21/07

УХВАЛА суду по справі ВАТ "Мелітопольський 
завод "Автокольорлит"

180

15.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04109/08-49 Ухвала908/1630/20

УХВАЛА по справі ФГ "Клиновий"

181

23.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04112/08-49 Ухвала908/468/21

УХВАЛА по справі ТОВ "Дєвора"

182

20.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

27
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Джерело  інформації 
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04113/08-49 Ухвала908/170/21

УХВАЛА по справі ТОВ "Преображенське"

183

21.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04241/08-49 Ухвала908/709/21

УХВАЛА суду по справі ТОВ "Аграрний дім"

184

22.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04242/08-49 Ухвала908/709/21

УХВАЛА суду по справі ТОВ "Аграрний дім"

185

22.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04258/08-43 Лист006537

Про нагородження Верьовкіна А.Ю. (та інші)

186

27.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

04120/08-46 Лист15/1-505вих-21

Про розрахунок недоотриманих доходів за 
фактичне користування ТОВ "Соціальні ініціативи 
Запоріжжя" земельною ділянкою

187

23.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

04122/08-46 Лист24-283вих-21

Про порушення вимог законодавства щодо 
безоплатності освіти у комунальних дошкільних 
закладах освіти

188

22.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

04183/08-49 Лист15/3-2167-21

Про долучення доказів у справі за позовом до 
Оріхівської райдержадміністрації щодо 
користування земельною ділянкою

189

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04215/08-46 Лист15/2-368вих-21

Про перерахування коштів ТОВ 
"Магістральбудмонтаж"

190

26.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

04216/08-46 Лист15/2-369вих-21

Про претензію щодо сплати неустойки ТОВ 
"Грифон Груп"

191

26.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

28
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04217/08-46 Лист15/2-370вих-21

Про надання інформації щодо виконання робіт 
ТОВ "Запоріжводсервіс"

192

26.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

04218/08-46 Лист15/2-371вих-21

Про претензію щодо сплати неустойки "ТОВ 
"Магістральбудмонтаж"

193

26.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

04243/08-49 Лист22-ц/807/1501/2

Про копію апеляційної скарги по справі Мироненко 
О.В.

194

22.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04275/08-49 Лист22-ц/807/1210/2

Про виклик до суду на 02.06.2021

195

26.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

04308/08-49 Лист22-ц/807/54/21

Про копію постанови суду по справі ТОВ "СВП 
"Агрофірма "Дружба"

196

26.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

04105/08-49 Лист280/6688/20/159

Про копію рішення суду по справі ГО "Рідна Земля 
Запорізька"

197

20.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04108/08-49 Лист51/1-608вих-21

ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави 
Енергодарською місцевою прокуратурою 
Запорізької області

198

22.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04213/08-48 Лист1/1099

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦ. ПІДТРИМКИ
Про затвердження зведених та часткових нарядів на 
призначення транспортних засобів

199

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

29
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04116/08-48 Лист4/1004

Про надання інформації щодо ведення військового 
обліку призовників

200

14.04.2021від

№

від 26.04.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

04208/08-48 Лист1041

Про надання вантажних автомобілів

201

26.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

Прокуратура

04162/08-49 Лист51/1-607вих-21

ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави 
Енергодарською місцевою прокуратурою 
Запорізької області

202

22.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04239/08-46 Лист55/3-1238вих-21

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо погодження проєкту 
землеустрою Алюшину Г.С.

203

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

04257/08-46 Лист53-583вих21

ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо нерухомого майна 
Шонія М.Ш.

204

23.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

04284/08-46 Лист53-684вих21

ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо укладення 
охоронних договорів пам'яток архітектури та 
містобудування

205

29.04.2021від

№

від 30.04.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04303/08-46 Лист59/26/134нт

Про створення передумов до надзвичайної події на 
ОКІ Запорізького регіону

206

23.04.2021від

№

від 30.04.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Центральна виборча комісія

30



№
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документа

04306/08-45 Лист21-28-1537

Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

207

27.04.2021від

№

від 30.04.2021

№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Генеральна прокуратура

04304/08-46 Лист27/2-43777ВИХ-

ВІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ
Про незаконне нарахування коштів за питну воду

208

27.04.2021від

№

від 30.04.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Державна служба геології та надр України

04151/08-39 Лист6469/01/07-21

Про надання інформації щодо незаконного 
видобування корисних копалин

209

26.04.2021від

№

від 27.04.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

04176/08-22 Лист2612/5/99-99-04-

Про цінову політику на ринку пального та боротьбу 
із нелегальним обігом пального

210

27.04.2021від

№

від 27.04.2021

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

паперовий паперова

04234/08-22 Лист2659/5/99-99-04-

НДУ ФЕЛЬДМАН О.Б.
Про нелегальне виробництва та збут пального на 
території України

211

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04235/08-22 Лист2660/5/99-99-04-

НДУ КУЛІНІЧ О.І.
Про нелегальне виробництва та збут пального на 
території України

212

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04236/08-22 Лист2661/5/99-99-04-

НДУ ДУБІЛЬ В.О.
Про нелегальне виробництва та збут пального на 
території України

213

28.04.2021від

№

від 28.04.2021

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

паперовий паперова

04280/08-22 Лист2652/5/99-99-04-

НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про нелегальне виробництво та збут пального на 
території України

214

27.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

31



№
з/п
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04290/08-22 Лист2653/5/99-99-04-

НДУ ВАСИЛІВ І.В.
Про нелегальне виробництво та збут пального на 
території України

215

27.04.2021від

№

від 30.04.2021

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

паперовий паперова

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

04254/08-26 Лист5388/19.3.2/7-21

Про проведення відкритого обговорення щодо 
схвалення Інвестиційної програми КП 
"Облводоканал" ЗОР 05.05.2021 о 10-00

216

28.04.2021від

№

від 29.04.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

04249/08-48 Лист1712/29-04/2-21

Про надання інформації щодо процесу формування 
переліку об'єктів критичної інфраструктури

217

28.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

04133/08-21 Лист10-47-9367

Про надання інформації щодо ДП 
"Запоріжжякомунекологія"

218

26.04.2021від

№

від 26.04.2021

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

паперовий паперова

04262/08-21 Лист10-15-9790

Про подання відомостей щодо нерухомого майно 
за місцезнаходженням: Запорізька обл., м. 
Бердянськ, просп. Перемоги, 3

219

29.04.2021від

№

від 29.04.2021

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

паперовий паперова

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