
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 05.05.21 по 14.05.21

Ф21-КА
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номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

04414/08-22 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент промисловості)
Про необхідність проведення конкурсів з 
перевезення пасажирів на міжміських і приміських 
автобусних маршрутах загального користування, 
які не виходять за межі території Запорізької 
області

1
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04419/08-42 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про надання дозволу на відрядження В. Мороко до 
м.Києва 11-13.05.2021

2
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04474/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про надання адресної грошової допомоги 
громадянам, які опинилися в складних життєвих 
обставинах

3
11.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04525/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів на виплату 
заробітної плати музейним працівникам

4
11.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04526/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів на погашення 
кредиторської заборгованості

5
11.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04543/08-34 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді та спорту)
Про перенесення дати затвердження обласного 
плану заходів соціального проєкту "Активні 
парки-локації здорової України"

6
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04544/08-34 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді та спорту)
Про виділення додаткових коштів на виплату 
премій спортсменам-олімпійцям та паралімпійцям

7
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04545/08-34 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді та спорту)
Про виділення додаткових коштів на придбання 
гоночного човна для Майстра спорту України 
міжнародного класу Жалінської Л.

8
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04546/08-34 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді та спорту)
Про виділення додаткових коштів на здійснення 
стимулюючих виплат працівникам, тренерам 
обласних спортивних шкіл

9
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04547/08-21 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про здійснення державної реєстрації права 
власності на нерухоме майно

10
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04571/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів на реєстрацію 26 
одиниць спеціалізованого санітарного транспорту 
типу В і С, закуплених за кошти Державного 
бюджету України на 2020 рік для КНП 
"Територіальне медичне об'єднання "Обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" ЗОР

11
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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04573/08-21 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про виконання пункту 3 питання першого 
протоколу наради з питань подальшого 
використання нерухомого державного майна по 
вул.Ленській, 45 у м.Запоріжжя

12
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04647/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент капітального 
будівництва)
Про виділення коштів на оплату виконаних 
проєктних робіт та експертизи 
проєктно-кошторисної документації відповідно до 
умов договору від 07.02.2018 № 22-1/18 РП по 
об'экту "Будівництво зовнішніх мереж каналізації 
та каналізаційних очисних споруд смт 
Приазовське"

13
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04651/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент промисловості)
Про розгляд звіту щодо виконання фінансового 
плану ДП "Місцеві дороги Запорізької області" за І 
квартал 2021 року

14
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04660/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент капітального 
будівництва)
Про виділення коштів для завершення будівництва 
по об'єктах, передбачених програмою 
природоохоронних заходів

15
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04665/08-28 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту)
Про виплату щорічної разової грошової допомоги 
до 5 травня за рішенням судів

16
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04666/08-43 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти і науки)
Про оголошення Подяки Запорізької обласної 
державної адміністрації Півненко Ю.В. та Шульзі 
Л.М.

17
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

3
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

04365/08-09 Депутатське звернення04-18/09-2021/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про розгляд депутатського звернення НДУ Яцик 
Ю.Г. щодо надання допомоги гр. Єріну Е.О. для 
лікування його тітки Ширай Т.В.

18
05.05.2021від

№
від 05.05.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

04434/08-06 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вирішення питання фінансування ремонту 
дороги на території Запорізької області

19
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04475/08-09 Депутатське звернення150-К
НДУ КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.
Про підтримку громадських організацій осіб з 
інвалідністю

20
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04476/08-09 Депутатське звернення151-К
НДУ КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.
Про підтримку громадських організацій організацій 
ветеранів

21
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04562/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вирішення питання фінансування ремонту 
дороги Василівка - Дніпрорудне

22
05.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04635/08-09 Депутатське звернення426д9/6-2021/15
НДУ ЦИБА Т.В.
Про сприяння у розповсюдженні інформації щодо 
міжнародного культурно-соціального проєкту 
«Таємниці України для тебе» 

23
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

04343/08-15 Лист4388.2/21/Х31.2
Про виплату разової грошової допомоги до 5 
травня

24
26.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

4
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04361/08-15 Лист4489.2/21/27.1
Про Рекомендації щодо додержання 
конституційного права людини і громадянина на 
доступ до інформації

25
28.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04563/08-15 Лист4891.2/21/28.3
Про надання звіту за результатами моніторингу у 
сфері протидії торгівлі людьми

26
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04572/08-15 Лист12972.4/З-7786.3
Про надання інформації щодо порушення вимог 
Закону України "Про звернення громадян" гр. 
Заблоцької Є.С.

27
07.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

04491/08-32 Лист203/01-06
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Про реалізацію проєкту ЄС "LOC-FOOD - 
Транскордонне співробітнитцво та місцевих 
розвиток сфери  виробництва 
сільськогосподарської продукції та традиційних 
продуктів харчування"

28
20.04.2021від

№
від 11.05.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Громадські об'єднання

04472/08-35 Лист01/05-2020
ВГО "ОБ'ЄДНАННЯ ДРУЖИН І МАТЕРІВ 
БІЙЦІВ УЧАСНИКІВ АТО"
Про Проєкт "Жіночі групи взаємодопомоги на 
передовій боротьби з COVID-19"

29
07.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Заявник

04357/08-40 Листб/н
ГР. САФОНОВ М.В.
Про дозвіл на розроблення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки

30
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

5
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04507/08-40 Листб/н
ГР. ВОЛТОРНІСТ О.М.
Про надання в оренду земельної ділянки під 
водним об'єктом

31
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04314/08-51 Лист58
БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ
Про участь у тренінгах для тренерів з питань 
кібергігієни 14.06.2021-02.07.2021

32
23.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

04349/08-33 Лист159
КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ НДІ 
МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ МОЗ УКРАЇНИ
Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху 
17-23.05.2021

33
23.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04355/08-40 Лист238
МПП ФІРМА "ЕРІДОН"
Про дозвіл на розробку документації із 
землеустрою щодо передачі земельної ділянки

34
26.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04384/08-49 Лист908/168/21
АДВОКАТ СТАСІК А.І.
Про відповідь на пояснення третьої сторони по 
справі ТОВ "Дєвора"

35
28.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04388/08-40 Лист15-1-03/21
ТОВ "ЗОФІЯ ІІІ"
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою

36
15.03.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04389/08-32 Лист53
ДНУ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА 
ІНФОРМАЦІЇ"
Про впровадження Сертифікаційної програми з 
підготовки інвестиційних менеджерів

37
28.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

6
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04397/08-40 Лист01/17930
ПАТ "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

38
30.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04406/08-24 Лист568/9
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про заповнення уніфікованих форм

39
05.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

04426/08-35 Листб/н
СПІЛКА ЖІНОК УКРАЇНИ
Про відрядження Матвєєвої А.І. 14.05.2021 для 
участі у Міжнародній конференції "Мир без 
насильства"

40
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04450/08-50 Листб/н
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ "УКРАЇНА 30. 
БЕЗПЕКА КРАЇНИ"
Про участь у форумі 11-13.05.2021

41
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04466/08-35 Листб/н
ОФІС РАДИ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ
Про проведення круглого столу 14.05.2021 о 13-30

42
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04467/08-33 Лист947
ТОВ "ПАРТНЕР-ВС"
Про пропозиції щодо постачання мобільних 
кисневих станцій

43
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04487/08-31 Лист1
ОРГКОМІТЕТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
"НАЙКРАЩА ТАУЛЕТНА КІМНАТА BEST 
WC-2021"
Про проведення конкурсу на найкращу вбиральню 
у громадських закладах

44
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

7
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04488/08-32 Лист212/8
УКРАЇНСЬКИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З 
ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 
НАСЕЛЕННЯ
Про привітання учасників конкурсу шкільних 
малюнків "Мої права"

45
10.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

04504/08-22 Листб/н
ТОВ "РОСУКРБЕЛ"
Про отримання у власність зруйнованих літаків

46
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04505/08-40 Лист23.1-08/181/21
ДП ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ 
УКРАЇНИ
Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками

47
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04506/08-22 Лист44/09-001171/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електричної енергії КЗ "Центр культури і дозвілля" 
Молочанської міської ради

48
15.04.2021від

№
від 11.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04508/08-23 Лист249
ВСЕУКРАЇНСЬКА АГРАРНА РАДА
Про проведення зустрічі з питань підтримки 
земельної реформи 18.05.2021

49
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04512/08-48 Лист1-14.1/3437/21
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ 
УКРАЇНИ
Про організацію охорони та оборони об'єктів 
Украероруху

50
05.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04520/08-41 Лист6/10-309
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Про проведення заходу "UkraineInvest Taiks 2021 у 
місті Дніпро" 27.05.2021

51
19.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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№
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04568/08-42 Лист03-10-2-182
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про підвищення кваліфікації у 2021 році

52
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04580/08-49 Лист908/1724/19
ПРЕДСТАВНИК ПП "АНХЕЛЬ АЛЬЯНС"
Про участь у судовому засіданні у режимі 
відеоконференції 26.05.2021

53
06.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04596/08-41 ЛистUNDP/RPP/2021
ПРООН В УКРАЇНІ
Про участь в обговоренні Стратегії розвитку 
виробничих ланцюгів текстильної та швейної 
промисловості у Донецькій, Луганській та 
Запорізькій областях 19.05.2021 о 14-00

54
11.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04621/08-35 Листб/н
СПІЛКА ЖІНОК УКРАЇНИ
Про запрошення Некрасової З.А. на Міжнародну 
конференцію "Мир без насилля" 14.05.2021 
(м.Київ)

55
13.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04622/08-51 Лист01-43/298ВД
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про листування через СЕВ ОВВ

56
13.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

04655/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ОСТРИК С.Ю.
Про участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції

57
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04656/08-49 Лист78
ТОВ "АГРАРНИЙ ДІМ"
Про заперечення на відповідь на відзив на позовну 
заяву по справі ТОВ "Аграрний дім"

58
12.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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04669/08-33 Лист185
БО "ТБ ЛЮДИ УКРАЇНИ"
Про проведення зустрічі з питань подолання 
епідемії туберкульозу 26.05.2021

59
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Суди

04380/08-49 Ухвала280/5188/19
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ПАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

60
28.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04382/08-49 Лист280/5188/20(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
ПОСТАНОВА суду по справі ВП "Запорізька АЕС"

61
28.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04462/08-49 Ухвала908/243/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

62
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04463/08-49 Ухвала908/1727/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

63
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04464/08-49 Ухвала908/328/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

64
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04530/08-49 Лист937/502/21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про виклик до суду

65
05.04.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04532/08-49 Ухвала280/6988/20
ВЕРХОВНИЙ СУД
УХВАЛА по справі Ботіївської сільської ради

66
05.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Фонди

04428/08-35 Лист40
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПОСМІШКА"
Про співпрацю в рамках проєкту "ТурбоТато"

67
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

04641/08-18 Лист1454-21
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" та інші сервіси протягом квітня 2021 року 

68
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

04321/08-03 Розпорядження388-р
Про схвалення Концепції Загальнодержавної 
цільової соціальної програми “Питна вода України” 
на 2022—2026 роки

69
28.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04322/08-03 Постанова428
Про внесення змін до пункту 3 Порядку 
використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для підтримки регіональної політики

70
28.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04323/08-03 Постанова423
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України  від 28 грудня 2020 р. № 1364

71
28.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04324/08-03 Постанова418
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
державної реєстрації фізичної особи підприємцем в 
автоматичному режимі 

72
28.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04325/08-17 Лист14378/0/2-21
(В. Поліщук) Про несвоєчасне проведення 
необхідних конкурентних процедур закупівлі 
електричної енергії для потреб бюджетних установ 
і організацій

73
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

04370/08-17 Лист14435/0/2-21
(В. Поліщук) ГС "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ОСББ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ "РОЗВИТОК"
Про дії ТОВ "МДЛ Запоріжжя"

74
05.05.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04371/08-03 Постанова415
Про затвердження базового нормативу 
відрахування частки прибутку, що спрямовується 
на виплату дивідендів за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2020 році 
господарських товариств, у статутному капіталі 
яких є 
корпоративні права держави

75
28.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04372/08-03 Постанова439
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 5 червня 2019 р. № 483

76
28.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04373/08-03 Розпорядження397-р
Про розподіл частини бюджетних призначень, 
передбачених у 2021 році за програмою 
"Забезпечення окремих видатків районних 
державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією 
районів"

77
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04404/08-06 Доручення19562/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про завершення реалізації проєктів з 
будівництва (реконструкції, капітального ремонту) 
приймальних відділень в опорних закладах охорони 
здоров’я у госпітальних округах

78
05.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04411/08-06 Доручення19632/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про стан підготовки до 
запровадження уніфікованого документа для 
громадян, що отримали  щеплення проти гострої 
респіраторної хвороби Covid-19

79
05.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Охорона здоров'я 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

04421/08-17 Лист14529/0/2-21
(О. Войтович) Про проведення семінару "Seminar 
on Intelligent Agriculture and Sustainable 
Development for Central and Eastern European" 
09-22.07.2021

80
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04430/08-17 Лист14601/0/2-21
(В. Поліщук) Про проведення позачергового 
засідання Державної комісії ТЕБ та НС 06.05.2021 
о 16-30

81
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04431/08-04 Витяг з протоколу2-14/1/21-18
(М. Федоров) ВИТЯГ з протоколу № 14 засідання 
Урядового комітету з питань цифрової 
трансформації, розвитку громад і територій, освіти, 
науки та інновацій, охорони здоров'я, захисту 
довкілля, економічної, фінансової, правової 
політики та правоохоронної діяльності (п. 18)

82
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04439/08-06 Доручення19562/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про завершення реалізації проєктів з 
будівництва (реконструкції, капітального ремонту) 
приймальних відділень в опорних закладах охорони 
здоров’я у госпітальних округах

83
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04468/08-17 Лист14836/0/2-21
(В. Федорчук) Про встановлення доплат медичним 
та іншим працівникам закладів охорони здоров'я

84
07.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04469/08-06 Доручення11139/3/1-21
(О. Резніков) Про здійснення економічної 
діляльності в акваторіях Чорного та Азовського 
морів і Керченській протоці

85
07.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04470/08-06 Доручення19603/1/1-21
(О. Резніков) Про вирішення питання виплати 
допомоги до 5 травня

86
07.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04492/08-03 Постанова448
Про внесення змін до Порядку реалізації програми 
державних гарантій медичного обслуговування 
населення у ІІ — ІV кварталах 2021 року

87
30.04.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04493/08-03 Постанова444
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 18 червня 2014 р. № 217 і від 19 
жовтня 2018 р. № 867

88
30.04.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04494/08-06 Доручення20067/0/1-21
(О. Стефанішина) ОФІС РАДИ ЄВРОПИ В 
УКРАЇНІ
Про участь у круглому столі до 10-ї річниці 
підписання Стамбульської конвенції 14.05.2021 о 
13-30

89
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04496/08-06 Доручення19486/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...
Про звернення Товариства Червоного Хреста 
України щодо сприяння у внесенні змін до 
Бюджетного кодексу України в частині можливості 
надання фінансової підтримки Товариству з 
місцевих бюджетів

90
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04500/08-17 Лист14882/0/2-21
(В. Федорчук) Про фінансове забезпечення 
дотримання вимог законодавства у сфері 
цивільного захисту, техногенної та пожежної 
безпеки у закладах охорони здоров’я комунальної 
власності за рахунок коштів Програми «Велике 
будівництво»

91
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04558/08-06 Доручення19845/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про зростання соціальної 
напруженості внаслідок порушення прав інвесторів 
через невиконання забудовниками взятих 
зобов'язань з будівництва багатоквартирних 
житлових будинків

92
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04560/08-06 Доручення18851/1/1-21
(М. Федоров) Про здійснення моніторингу стану 
розгляду судових справ стосовно формування 
базового рівня адміністративно-територіального 
устрою

93
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

04561/08-06 Доручення19534/1/1-21
(М. Федоров) Про дозвіл роботи закладів 
громадського харчування на літніх майданчиках

94
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04584/08-06 Доручення19824/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про стан трансформації центрів надання 
адміністративних послуг, утворених при районних 
державних адміністраціях, до центрів надання 
адміністративних послуг, утворених органами 
місцевого самоврядування

95
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04587/08-06 Доручення19186/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про сприяння в активізації 
співробітництва в рамках програми DANIDA

96
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04598/08-06 Доручення19888/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про Протокол позачергового 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
06.05.2021

97
12.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04611/08-06 Доручення20567/0/1-21
(О. Уруський) Про затвердження проєкту 
"Проєкт-400"

98
13.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04628/08-17 Лист15413/0/2-21
(В. Поліщук)  Про готовність до дій в умовах 
надзвичайних ситуацій

99
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04638/08-17 Лист15449/0/2-21
(В. Федорчук) Про розв'язання невідкладних 
проблем соціально-економічного розвитку держави

100
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04663/08-06 Доручення20481/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про своєчасне укладання договорів 
за програмою медичних гарантій

101
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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

04427/08-26 Лист1203/05/21
АСОЦІАЦІЯ УПРАВИТЕЛІВ ЖИТЛА
Про проходження професійної атестації за 
напрямком "Менеджер (управитель) житлового 
будинку (групи) будинків"

102
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04486/08-23 Лист9
АСОЦІАЦІЯ КЕРОВАНОГО ЗАПИЛЕННЯ 
"BEESAGRO"
Про участь у інформаційно-навчальній кампанії 
"Розвиток ринку керованого бджолозапилення" 
17.05.2021 о 14-00

103
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04609/08-22 Лист1
АТ "УКРПОШТА"
Про скарги на неотримання рахунків ТОВ 
"Запоріжжяелектропостачання"

104
11.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

04521/08-24 Лист22/9.3-2495-21
Про надання інформації щодо необхідності 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб 

105
11.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04366/08-41 Лист51/17-200-29063
Про візит корейської делегації в Україну 
31.05-06.06.2021

106
05.05.2021від

№
від 05.05.2021
№ 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

04403/08-39 Лист25/7-13/9302-21
Про заходи з формування національної екомережі 
станом на 2021 рік

107
05.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04519/08-39 Лист25/6-14/9358-21
Про затвердження типової інформаційної картки 
адміністративної послуги з видачі дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами

108
05.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04523/08-39 Лист25/7-11/8163-21
Про зміну меж Приазовського національного 
природного парку

109
11.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

04326/08-38 Лист5115/5.11.3
Про розміщення соціальної реклами до Дня Європи 
(15 травня)

110
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04327/08-38 Лист5109/5.11.3
Про розміщення соціальної реклами до 150-річчя 
Василя Стефаника (14-16.05.2021)

111
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04367/08-37 Лист5122/9.4
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку формування базової мережі 
закладів культури та закладів освіти сфери 
культури"

112
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

17



№
з/п
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04368/08-37 Лист5125/43.3
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної цільової 
економічної програми розвитку галузі туризму 
"Мандруй Україною" на 2022-2026 роки"

113
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04369/08-37 Лист5137/4.1
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 30-ї річниці незалежності України"

114
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

04552/08-34 Лист3885/3.3
Про програми стажувань для молоді

115
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04612/08-34 Лист3955/5.4
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
утворення міжвідомчої робочої групи з питань 
реалізації програми "Здорова Україна"

116
13.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04637/08-34 Лист3973/15
Про участь у Всеукраїнському вишколі 
«Джура-Десантник» 24-28.05.2021

117
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

04424/08-40 Лист370/2/4018
КОМАНДУВАННЯ СИЛ ЛОГІСТИКИ ЗСУ
Про передачу колишнього військового містечка № 
70 у с.Дніпровка Кам'янсько-Дніпровського району

118
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04316/08-32 Лист1/11-3040
Про створення безпечних умов проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання

119
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

04319/08-32 Лист1/11-3040
Про створення безпечних умов проведення ЗНО

120
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

18



№
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

04489/08-32 Лист1/9-237
Про забезпечення прав дітей на позашкільну освіту 
в умовах децентралізації

121
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

04495/08-20 Лист1/11-3163
Про роз`яснення щодо постанови КМУ від 28 
квітня 2021 р. № 441  «Про внесення змін до 
Порядку та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми «Спроможна школа для кращих 
результатів»

122
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04517/08-32 Лист1/9-244
Про надання інформації за показниками 
моніторингу та оцінки ефективності діяльності 
голови облдержадміністрації

123
11.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

04577/08-32 Лист02.02-14/225
ФЕДЕРАЦІЯ ЧИРЛІДИНГУ ТА ЧИРСПОРТУ 
УКРАЇНИ
Про проведення вебінару на тему "Впровадження 
чирлідингу в освітню та виховну діяльність ЗЗСО"  
15 та 17.05.2021

124
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04318/08-33 Лист25-04/13208/2-2
Про затвердження медико-технічних вимог до 
стаціонарних ангіографічних цифрових систем 

125
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04401/08-33 Лист26-04/13404/2-2
Про виконання розпорядження КМУ від 18.11.2020 
р. № 1463-р "Про затвердження плану заходів щодо 
реалізації Державної стратегії розвитку системи 
протитуберкульозної медичної допомоги 
населенню на 2020—2023 роки"

126
05.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04420/08-33 Лист28/13536/2-21
Про надання інформації щодо бажаючих 
вакцинуватися

127
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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04557/08-33 Лист26-04/13962/2-2
Про надання інформації щодо фінансування 
заходів, спрямованих на запобігання поширенню та 
подолання наслідків гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2

128
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04564/08-43 Лист11.2-16/13444/2-
Про надання інформації щодо присвоєння 
почесного звання "Заслужений лікар України" 
Терехову Р.Л.

129
05.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04597/08-35 Лист27/14173/2-21
Про проведення круглого столу "Актуальні питання 
гендерного підходу у сфері охорони здоров`я" 
21.05.2021 об 11-00

130
12.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

04330/08-20 Лист7/7.3/6375-21
Про вжиття заходів для зменшення обсягів 
дебіторської та кредиторської заборгованості

131
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04331/08-26 Лист7/11/6515-21
Про пропозиції для участі в проєкті з модернізації 
інфраструктури централізованого водопостачання 
та водовідведення

132
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04407/08-26 Лист7/10.2/6381-21
Про надання інформації щодо фактичних обсягів 
тепла в опалювальному періоді 2020/2021 років

133
29.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04412/08-22 Лист7/10.1/6611-21
Про участь в онлайн нараді з обговорення 
проблемних питань функціонування підприємств 
теплоенергетики в умовах дії ринку природного 
газу 11.05.2021 об 11-00

134
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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04437/08-27 Лист7/14.2/6678-21
Про надання інформації щодо площі 
територіальних громад

135
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04452/08-26 Лист7/11/6615-21
Про запрошення на виставку "Комінтех-2021" 
19-21.10.2021

136
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04498/08-20 Лист7/7.1/6750-21
Про здійснення попередньої оплати

137
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04534/08-41 Лист1/12/1768-21
Про погодження проєкту Плану заходів 
П’ятнадцятого засідання Українсько-австрійської 
змішаної комісії з питань торговельно-економічних 
зв’язків

138
11.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04601/08-26 Лист7/10.2/6858-21
Про Зміни і доповнення до Галузевої угоди на 
2017-2021 роки

139
12.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04619/08-21 Лист7/34.2/6933-21
Про надання інформації щодо переліку об'єктів 
стосовно яких прийняті рішення територіальними 
громадами про взяття їх на баланс

140
13.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04620/08-49 Лист7/34.2/6932-21
Про здійснення моніторингу стану розгляду 
судових справ стосовно формування базового рівня 
адміністративно-територіального устрою та участь 
у нараді 14.05.2021 о 14-00

141
13.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04633/08-20 Лист7/19/6988-21
Про моніторинг використання коштів ДФРР у 2021 
відповідно  до вимог Порядку затвердженого 
постановою КМУ від 18.03.2015 № 196 (із змінами)

142
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04634/08-20 Лист7/7.1/6945-21
Про надання уточнених пропозицій за бюджетною 
програмою 2761070 «Державний фонд 
регіонального розвитку»

143
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04639/08-37 Лист7/35/6991-21
Про проведення Всеукраїнського 
освітньо-культурного марафону "Наша 
незалежність" в рамках відзначення 30-ї річниці 
незалежності України

144
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04662/08-25 Лист7/15.1/7014-21
Про надання інформаціїї для розрахунку показників 
опосередкованої вартості спорудження житла

145
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04667/08-20 Лист7/19/7023-21
Про моніторинг проєктів ДФРР

146
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

04328/08-19 Лист2911-06/26115-0
Про надання пропозицій щодо реалізації Концепції 
розвитку сільських територій

147
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04333/08-21 Лист3611-07/26041-0
Про направлення Рекомендацій щодо планування 
розвитку малого та середнього підприємництва на 
рівні регіонів та територіальних громад

148
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04553/08-31 Лист4601-04/26843-0
Про продовження опитування щодо оновлення 
Експортної стратегії України 

149
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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04604/08-41 Лист3905-04/27255-0
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку взаємодії уповноваженої 
установи із
заявниками, інвесторами із значними інвестиціями, 
органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування з питань, пов'язаних із супроводом 
підготовки та реалізації інвестиційних проектів із 
значними інвестиціями"
Відповідно до абзацу другого частини тре

150
13.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04668/08-19 Лист3903-04/27595-0
Про проведення вебінару "Підготовка та реалізація 
проєктів державно-приватного партнерства, що 
відповідають Цілям сталого розвитку" 25.05.2021

151
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04334/08-35 Лист8130/0/2-21/29
Про погодження плану атестації дитячих закладів 
оздоровлення на 2021-2025

152
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04438/08-28 Лист8281/0/2-21/57
Про визначення установ та закладів для апробації 
Державного стандарту паліативного догляду

153
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04499/08-28 Лист8368/0/2-21/57
Про внесення зміни до Наказу Міністерства 
соціальної політики № 419 від 16.06.2020 "Про 
затвердження Методики обчислення 
середньомісячного сукупного доходу сім'ї для 
надання соціальних послуг"

154
30.04.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04551/08-28 Лист8470/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

155
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04559/08-28 Лист8444/0/2-21/49
Про надання інформації з питань протидії  торгівлі 
людьми

156
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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04576/08-35 Лист8487/0/2-21/57
Про надання інформації щодо посадових осіб 
служб у справах дітей, які брали участь у виявленні 
дітей, що перебувають у складних життєвих умовах 
тощо

157
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04585/08-28 Лист8502/0/2-21/54
Про визначення населених пунктів, в яких відсутнє 
банківське обслуговування (банкомати)

158
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04586/08-35 Лист8500/0/2-21/57
Про виконання протокольного рішення з питань 
протидії домашньому насильству

159
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04640/08-28 Лист8546/0/2-21/57
Про реалізацію пілотного проекту "Розвиток 
соціальних послуг"

160
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04661/08-28 Лист8717/0/2-21/49
Про проведення семінару з питань протидії 
домашньому насильству 18.05.2021 о 9-30

161
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

04460/08-34 Лист4598/03/10.5-21
Про участь ветеранів у національному відборі 
кандидатів до збірної команди України “Ігри 
Воїнів” (“Warrior Games Team Ukraine”), в рамках 
Молодіжного фестивалю “Звитяга Нескорених”

162
07.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство фінансів

04594/08-20 Лист08020-01/1-6/14
Про збільшення асигнувань на оплату праці 
працівників РДА

163
12.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04636/08-20 Лист33030-07-6/1508
Про надання копій документів з внутрішнього 
аудиту

164
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

04315/08-21 Лист1/06-3-4859
Про співпрацю із фінансовими установами в 
напрямі надання банківських послуг в ЦНАП

165
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04575/08-51 Лист1/06-2-5039
Про публічне обговорення проекту акта щодо 
Національної програми інформатизації

166
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство юстиції

04527/08-49 Лист6997/4
Про зупинення вчинення виконавчих дій по справі 
Крамаренко Л.А.

167
30.04.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04529/08-49 Вимога6117/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС
ВИМОГА по справі Мохнатко С.О.

168
05.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04509/08-21 Лист01-1143/41-1
Про майнові питання

169
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04351/08-39 Лист01/03-33/01531
Про забруднення р.Дніпро

170
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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04352/08-26 Лист01-24/420
ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ
Про надання інформації щодо демонтажу 
рекламних щитів

171
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04385/08-43 Лист01/03-28/01547
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Боатрі Т.І.

172
05.05.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04398/08-40 Лист01/03-32/01530
Про зміну цільового призначення земельної 
ділянки лісогосподарського призначення КП 
"Титан"

173
30.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

04429/08-20 Лист861/21-15
Про виділення коштів на здійснення капітального 
ремонту дорожнього покриття під'їзду до 
відділення екстреної медичної допомоги

174
20.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04645/08-20 Лист984/21-15
Про надання рішення від 22.04.2021 № 3 "Про 
внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 24.12.2020 № 7 "Про бюджет Токмацької 
міської територіальної громади на 2021 рік"

175
07.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

04581/08-25 Лист01/01-37/521
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА 
БЛАГОУСТРОЮ
Про затвердження титулу об'єкту будівництва 
"Реконструкція площі Запорізької в м.Запоріжжі"

176
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04646/08-43 Лист01.01-12/424
Про присвоєння почесного звання Ткалич Т.Д.

177
29.04.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада
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04344/08-09 Депутатське звернення02-02-02/472
Про діяльність ТОВ "Біляївськой збагачувальний 
комбінат"

178
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

04516/08-20 Лист08/21-465
Про виділення коштів на виконання будівельних 
робіт

179
30.04.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

04648/08-40 Лист03-05/0584
Про передачу земельної ділянки у комунальну 
власність

180
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04435/08-09 Лист11
ДОР КОВАЛЕНКО О.С.
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник освіти України" Єршовій В.О.

181
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ паперовий паперова

04548/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР С. МАКЕДОНСЬКА
Про ремонт дороги 081664 Болгарка - 
Новоолексіївка - Орлівка - Ботієво

182
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04590/08-09 Депутатське звернення10
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б.
Про надання фінансової допомоги на капітальний 
ремонт фасаду дитячого садка "Теремок" в с. Нове 
Мелітопольського р-ну

183
22.04.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04591/08-09 Депутатське звернення11
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б.
Про надання фінансової допомоги на 
реконструкцію каналізаційних мереж в с. Фруктове 
Мелітопольського р-ну

184
22.04.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04592/08-09 Депутатське звернення12
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б.
Про надання фінансової допомоги на капітальний 
ремонт Будинку культури с. Данило-Іванівка 
Мелітопольського р-ну

185
22.04.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

04338/08-54 Лист1803/01-27
Про виділення коштів на ремонт автомобільної 
дороги 081556 
Дивнинське-Новокостянтинівка-Чкалове-Степанівк
а

186
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04339/08-54 Рішення8
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 29.12.2020 №24 "Про обласний бюджет на 
2021 рік" (зі змінами та доповненнями)

187
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04340/08-54 Рішення6
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку охорони здоров'я у Запорізькій області на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 01.03.2018 №65 (зі 
змінами та доповненнями)

188
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04341/08-54 Рішення4
Про надання згоди на закріплення на праві 
оперативного управління медичного обладнання на 
балансі НКП "Запорізька обласна клінічна лікарня" 
ЗОР

189
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04342/08-54 Рішення5
Про надання згоди на безоплатну передачу 
медичного обладнання зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області до комунальної власності громад

190
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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04376/08-54 Лист2120/01-11
Про внесення змін до розподілу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки закладів охорони здоров'я

191
05.05.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04390/08-54 Лист01-26/0504
Про надання щомісячних планів роботи щодо 
заходів та зустрічей з потенційними інвесторами та 
представниками організацій міжнародної технічної 
допомоги

192
30.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04391/08-54 Лист1932/01-11
КОЛОМІЄЦЬ О.А. (ДЕПУТАТ СЕМЕНІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ)
Про організацію перевезень пасажирів на маршруті 
руху Мелітополь(АС-2) - Новоякимівка

193
30.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04392/08-54 Лист01-26/0509
Про протокольне рішення №1 від 29.04.2021

194
05.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04393/08-54 Лист2023/01-11
ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ
Про виділення коштів на встановлення паркану 

195
05.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04394/08-54 Лист1755/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень у 
сфері техногенної та пожежної безпеки

196
05.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04395/08-54 Лист2035/01-07
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про надання інформації щодо фінансування кожної 
обласної бібліотеки 

197
30.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04408/08-54 Лист01-26/0513
Про реалізацію розпорядження голови 
облдержадміністрації від 22.04.2021 № 286 "Про 
перерозподіл обсягу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров'я на 2021 рік"

198
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04409/08-54 Лист01-26/0410
Про звернення гр. Рязанцева І.М. щодо отримання 
в оренду земельної ділянки ПП "Укррічбуд"

199
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04410/08-54 Лист0557/01-11
Про сплату пені на частину чистого прибутку 
комунальних унітарних підприємств

200
05.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04454/08-54 Лист01-27/0514
Про направлення протоколу №2 від 28.04.2021

201
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04455/08-54 Лист1714/01-27
СПІЛКА ІНВАЛІДІВ-УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
Про вирішення проблемних питань учасників 
ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській 
АЕС

202
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04456/08-54 Лист1943/01-13
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення додаткових коштів на утримання 
Санаторного дитячого протитуберкульозного 
відділення КНП "ЗРФКЛДЦ" ЗОР

203
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04457/08-54 Лист2001/01-11
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на заходи з питань охорони 
здоров'я

204
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04514/08-54 Лист1929/01-11
КЗ "МОЛОЧАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗОШ-ІНТЕРНАТ"
Про виділення коштів на реконструкцію будівель

205
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04515/08-54 Лист2041/01-21
НДУ М.НІКІТІНА
Про виділення коштів на проведення ремонтних 
робіт на автомобільній дорозі О080618 Гуляйполе - 
Любимівка - Старомлинівка

206
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04626/08-54 Лист2205/01-26
Про перелік питань для обговорення, які 
відносяться до компетенції Антимонопольного 
комітету

207
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04629/08-54 Лист01-26/0551
Про проведення наради з питань аварійного стану 
мереж водовідведення 17.05.2021 о 11-00

208
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04630/08-54 Лист01-26/0561
Про виділення зали для проведення засідання 
комісії щодо службового розслідування стосовно 
Шинкаренка В.Л. 18.05.2021 о 13-00

209
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04654/08-49 Лист1372/01-17
Про пояснення щодо позову у справі ТОВ 
"Аграрний дім"

210
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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04522/08-09 Депутатське звернення36
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З 
ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
Про висновок постійної комісії щодо рішення ВРУ 
стосовно захисту прав дітей в умовах 
адміністративно-територіальної реформи та 
реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей

211
11.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

04570/08-43 Лист125-529
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
металург України" Кійку С.Г. та Матвієнку О.С.

212
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

04399/08-20 Лист001-06.04/1650
Про реєстрацію податкових накладних

213
05.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04443/08-40 Лист001-30/1594
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

214
30.04.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04444/08-40 Лист001-30/1598
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

215
30.04.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04445/08-40 Лист001-30/1599
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

216
30.04.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04446/08-40 Лист001-30/1600
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

217
30.04.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"
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04664/08-40 Лист1/38-217
Про засідання робочої групи щодо вирішення 
питання розробки технічної документації із 
землеустрою

218
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька АЕС

04379/08-49 Лист28-22/10490
Про заяву щодо ухвалення додаткового судового 
рішення

219
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04353/08-40 Листб/н
ТОВ "СТАРСКРІМ"
Про надання документів для отримання дозволу на 
розробку технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі

220
22.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04354/08-40 Листб/н
ПП "БУДІВЕЛЬНО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
"СКМ"
Про передачу в оренду земельної ділянки

221
23.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04356/08-40 Лист378
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА"
Про відновлення меж земельної ділянки

222
23.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04358/08-40 Лист119/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про розгляд питання щодо визначення річної суми 
платежу орендної плати за землю

223
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04359/08-40 Лист120/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про розгляд питання щодо визначення річної суми 
платежу орендної плати за землю

224
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04360/08-40 Лист121/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про розгляд питання щодо визначення річної суми 
платежу орендної плати за землю

225
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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(адресат)
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04386/08-40 Лист15-03/21
ТОВ "АЗОВПРОМЕНЕРГО"
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою

226
15.03.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04387/08-40 Лист18-02/21
ТОВ "АЗОВІНВЕСТПРОМ"
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою

227
28.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04416/08-46 Листб/н
ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
ПАЛИВНИЙ КОНЦЕРН"
Про заяву щодо злочинної діяльності 
Кам'янсько-Дніпровською міською радою

228
30.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04458/08-40 Лист201/0705/01
ТОВ "ВИРОБНИЧА МЕРЕЖА "ДНІПРО"
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

229
07.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04538/08-22 Лист75
ТОВ "ПРИМІСЬКІ СПОЛУЧЕННЯ"
Про підвищення тарифів на перевезення пасажирів

230
11.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04542/08-40 Лист1281
ТОВ "ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою (вул. Зачиняєва, 123, м. Запоріжжя)

231
07.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04549/08-22 Листб/н
ТОВ "ПРАВЕКСТАР"
Про затвердження паспортів автобусного маршруту

232
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04337/08-34 Лист42/21
СДЮШОР "МОТОР-СІЧ"
Про розгляд проєкту статуту СДЮШОР

233
27.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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04405/08-22 Лист4
ПП КОШЕЛЬ О.М.
Про приведення дорожнього покриття на проміжку 
доріг с.Нововасилівка до с.Володимирівка, та від 
повороту на с.Богданівка до с.Миколаївка до 
належного стану

234
30.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04425/08-22 Лист01-1/18384
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії та потужності на червень 2021 
року

235
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04465/08-25 Лист07/00677
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження Титулу об'єктів будівництва

236
07.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04477/08-40 Лист304
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання в постійне користування земельні 
ділянки

237
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04478/08-40 Лист300
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрації права власності на земельні ділянки

238
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04479/08-40 Лист299
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрації права власності на земельні ділянки

239
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04480/08-40 Лист298
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрації права власності на земельні ділянки

240
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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04481/08-40 Лист297
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрації права власності на земельні ділянки

241
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04482/08-40 Лист296
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрації права власності на земельні ділянки

242
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04483/08-40 Лист301
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрації права власності на земельні ділянки

243
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04484/08-40 Лист303
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрації права власності на земельні ділянки

244
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04485/08-40 Лист302
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрації права власності на земельні ділянки

245
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04539/08-25 Лист731/05-2021
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про повернення оригіналів титулів об'єкта 
будівництва

246
11.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04588/08-34 Лист12/05/21/1
ОБЛАСНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ПЛАНЕТА МИЛОСЕРДЯ"
Про розташування волейбольного майданчику на 
території бази відпочинку "Січ"

247
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04649/08-34 Лист177
СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС АТ "МОТОР СІЧ"
Про надання медійної допомоги для проведення 
змагань 28.05-06.06.2021

248
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04400/08-26 Лист07/0998
Про проведення відкритого обговорення зміни 
тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення на 2022 рік 12.05.2021 о 10-00

249
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04471/08-26 Лист12/1014
Про кризову ситуацію з водопостачанням та 
водовідведенням у місті Дніпрорудне 
Василівського р-ну

250
07.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04490/08-20 Лист04/1018
Про оплату за комунальні послуги КНП 
"Дніпрорудненська багатопрофільна міська 
лікарня"

251
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04350/08-21 Лист04/5
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ "ПОРАДА"
Про підтримку малого та середнього бізнесу

252
26.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04595/08-44 Лист20
ПОСТІЙНОДІЮЧИЙ ОРГКОМІТЕТ ПЕРШОГО 
МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ КОЗАЦТВА
Про підтримку державної Доктрини інформаційної 
безпеки України

253
25.04.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

04461/08-26 Лист02/368
КП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про видачу ліцензії на централізоване 
водопостачання та водовідведення

254
07.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04502/08-28 Лист1490
КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про надання інформації щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати

255
05.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Суди
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04383/08-49 Лист340/698/20
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду на 14.05.2021 по справі 
Гордієнка В.В.

256
05.05.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

04589/08-43 Лист01-16/116
КУ "ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА" ЗОР
Про присвоєння почесного звання Златовій О.Б.

257
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04625/08-43 Лист209
ЗАПОРІЗЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 3
Про нагородження Николаєва Я.С.

258
13.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

04459/08-43 Лист790
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Андрієнко О.І.

259
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

04583/08-43 Лист01.01-22/984
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Череп А.В.

260
06.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04618/08-28 Лист01-28/610
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про створення Регіонального центру з надання 
соціально-психологічної допомоги 
демобілізованим військовослужбовцям та їх сім'ям

261
13.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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04658/08-32 Лист01-03/510
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про участь в офіційному візиті професора, ректора 
Вищої школи економіки в Бигдощі (Польща) 
Марека Хамота 20-21.05.2021

262
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Херсонська ОДА

04642/08-41 Лист01-01-21-5467/0/
Про участь у Міжнародному інвестиційному 
форумі "Південна Стратегія Розвитку" 
10-11.06.2021

263
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

04473/08-16 Лист09-07/21
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
11.05.2021 о 13-00

264
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04627/08-16 Лист41-01/626
(К. Тимошенко) Про заходи з відзначення Дня 
пам'яті жертв політичних репресій 16.05.2021

265
12.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04631/08-16 Лист41-01/591
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
11.05.2021

266
11.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Президент України

04335/08-02 Указ180/2021
Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 15 квітня 2021 року "Про заходи 
державної регіональної політики на підтримку 
децентралізації влади"

267
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

04436/08-16 Лист15/3-07/860
Про проведення онлайн уроку з питань захисту 
дітей від сексуального насильства 12.05.2021 о 
18-00

268
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

04418/08-42 Лист01-40/0378
Про погодження призначення Подлесської Ю.П.

269
05.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04608/08-22 Лист01-25/0421
Про збільшення ліміту легкових автомобілів на 
апарат райдержадміністрації

270
12.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04615/08-25 Лист01-30/0429
Про ефективну взаємодію під час моніторингу 
будівництва об'єктів

271
13.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

04607/08-42 Лист01-41/0420
Про погодження призначення Павліченка А.І.

272
12.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

04540/08-42 Лист01-05-28/085-к
Про погодження продовження повноважень Когут 
І.А.

273
07.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04606/08-42 Лист01-05-28/086-к
Про погодження призначення Фесика А.В.

274
12.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04613/08-20 Лист0398/01-04
Про фінансування природоохоронних заходів з 
обласного екофонду у 2021 році

275
09.04.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
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04614/08-20 Лист0499/01-28
Про надання копії висновку для фінансування 
природоохоронних заходів 

276
22.04.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04632/08-42 Лист01-05-28/087-к
Про погодження встановлення надбавки Судакову 
І.І.

277
12.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

04643/08-43 Лист01-31/324
Про нагородження Склярової Т.О. та Шевлякової 
Л.В.

278
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

04336/08-22 Лист02-01-16/639
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ремонт доріг

279
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04513/08-22 Лист1074
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про боротьбу з нелегальними АЗС

280
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04569/08-22 Лист02-01-16/663
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ремонт доріг

281
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

04541/08-42 Лист03-26/087
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Пилюк Н.О.

282
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент фінансів
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№
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Джерело  інформації 
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04364/08-20 Лист05-19/952
Про попередню оплату за КПКВК 7781010

283
05.05.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

04593/08-42 Лист188/03/17
Про проведення навчання за короткостроковою 
програмою "Розвиток лідерства на публічній 
службі" 17.05.2021 та 19.05.2021

284
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

04501/08-20 Лист06.2-09-07/4110
Про стан використання субвенцій

285
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04566/08-20 Лист06.1-09.1-07/
Про зміни до розпису державного бюджету на 2021 
рік

286
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04624/08-20 Лист06.1-09.1-07/422
Про надання протоколу розбіжностей даних мережі 
з даними Єдиного реєстру

287
13.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ 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

04313/08-29 Лист5301-2647/5302
Про надання інформації щодо планових та 
позапланових перевірок стану пожежної та 
техногенної безпеки на об'єктах

288
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
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04317/08-29 Лист5301-2639/5302
Про розгляд питання на засіданні регіональної 
комісії з питань ТЕБ та НС

289
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04650/08-22 Лист5301-2867/5302
Про надання інформації щодо проведених 
перевірок суб'єктів господарювання з питань 
торгівлі пальним

290
13.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

04417/08-49 Лист908/168/21
Про письмові пояснення по справі ТОВ "Дєвора"

291
30.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

04433/08-23 Лист2
Про подання щодо запровадження карантинного 
режиму на території ПрАТ "Бердянський завод 
підйомно-транспортного обладнання" у зв'язку з 
виявленням шкідливих рослин

292
06.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

04377/08-46 Лист502/04/08-2021
Про запровадження обмежувальних заходів

293
05.05.2021від

№
від 05.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04602/08-46 Лист531/08/01-2021
Про впровадження інтелектуально-розважального 
заходу "Булінг не для нас"

294
12.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04616/08-46 Лист1882/43/3-2021
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 1 ЗАВОДСЬКОГО РУП
Про надання інформації щодо кількості 
підприємств на території Заводського району, які 
мають дозволи на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря

295
11.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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04617/08-46 Лист1954/43/3-2021
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 1 ЗАВОДСЬКОГО РУП
Про надання інформації щодо звернень громадян 
до медичних закладів на погіршення самопочуття 
після викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря

296
13.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

04528/08-49 Ухвала908/168/21
УХВАЛА по справі тов "Дєвора"

297
05.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04653/08-49 Ухвала908/1630/20
УХВАЛА по справі СФГ "Клиновий"

298
06.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

04582/08-43 Лист2211/01-04/06/2-
Про нагородження Булах О.В. (та інші)

299
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

04378/08-49 Лист15/1-1769-20
Про заперечення проти відкриття апеляційного 
провадження по справі Мохнатка С.О.

300
28.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04447/08-46 Лист15/1-542вих-21
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ПП "Техсервіс"

301
05.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04448/08-46 Лист15/4-198вих-21
Про надання інформації щодо пам'ятки архітектури 
"Будинок народної школи"

302
05.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04449/08-46 Лист15/2-391вих-21
Про надання інформації стосовно стягнення коштів 
на користь Барановської М.В.

303
05.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04565/08-46 Лист15/4-196вих-21
Про надання інформації щодо невнесення до 
Реєстру об'єктів культурної спадщини архітектури 
та містобудування

304
05.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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04579/08-49 Лист15/3-2024-20
Про касаційну скаргу на постанову Центрального 
апеляційного господарського суду від 13.04.2021 
щодо позову до ПП "Адам"

305
07.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04610/08-46 Лист09/4-216вих-21
Про пропозиції щодо організації територіальної 
оборони

306
07.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04652/08-49 Лист15/1-1974-20
Про стягнення шкоди та зобов'язання повернути 
земельну ділянку СФГ "Клиновий"

307
11.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

04657/08-21 Лист24-Ф
Про проведення наради щодо реалізації програми 
"Доступні кредити 5%-7%-9%" 18.05.2021 об 11-00

308
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

04578/08-50 Лист12.3/54
Про внесення заходів до оперативного плану 
роботи облдержадміністрації

309
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

04531/08-49 Лист317/1168/20/22-
Про виклик до суду

310
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04533/08-49 Лист22-ц/807/43/21
Про копію судового рішення по справі ТОВ"Аверс"

311
06.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

04381/08-49 Лист326/1062/16-а/17
Про копію ухвали суду по справі Старуна С.М.

312
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль
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04396/08-39 Лист2-2-6/1090-21
Про співробітництво у сфері рибного господарства

313
30.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04623/08-46 Лист39-457/2021
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ 
СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання примірника карти Запорізької області 
та електронного примірника атласу

314
13.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04644/08-43 Лист34/08-1025
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про нагородження Середи П.В. та Ведєрникова 
Р.А. та запрошення на урочисті заходи 25.05.2021 о 
10-00

315
14.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

04346/08-48 Лист1103/2
Про результати перевірки військового обліку у ДП 
"Запорізьке лісомисливське господарство"

316
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

04510/08-46 Лист08-67/1697
Про стан державної реєстрації 
нормативно-правових актів у Запорізькій області за 
І квартал 2021 року

317
30.04.2021від

№
від 11.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

04348/08-46 Лист55-1259вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про повідомлення щодо визнання недійсним 
договору купівлі-продажу земельної ділянки 
Тодорової С.М.

318
28.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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04362/08-46 Лист52-1099вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо об'єктів та пам'яток 
культурної спадщини

319
29.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04413/08-49 Лист51/1-719вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про позовну заяву по справі ТОВ "САН ВАТ"

320
30.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04415/08-49 Лист51/1-718вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про позовну заяву по справі ТОВ "САН ВАТ"

321
30.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04423/08-46 Лист52-1020вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання копії договору з ТОВ "Хозхімсервіс"

322
27.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04432/08-46 Лист52-1098вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо об'єктів та пам'яток 
культурної спадщини

323
29.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04518/08-46 Лист54-1008вих-21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо компенсації ТОВ 
"Простір", ФГ "Наталія", ФГ "Кривохатько В.В."

324
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04535/08-46 Лист51/1-800вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо коштів ФГ "Ястреб"

325
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04536/08-46 Лист51/1-801вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо коштів ФГ 
"Конвеєр"

326
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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04537/08-46 Лист51/1-828вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо коштів СВК "МИР"

327
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04659/08-46 Лист55/3-1564вих21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
Піддубняк К.М.

328
11.05.2021від

№
від 14.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

04574/08-21 Лист02/1-31-01709
Про надання інформації щодо виконання 
протокольного рішення за результатами 
селекторної наради Офісу Президента України від 
12.04.2021 № 41-01/464

329
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

04363/08-22 Лист24/1234
Про організацію супроводу плавзасобу "Захарій" 
07.05.2021

330
05.05.2021від

№
від 05.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04442/08-22 Лист24/1267
Про анулювання листа від 05.05.2021 № 24/1234 
щодо організації супроводу плавзасобу "Захарій" 

331
07.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04524/08-22 Лист24/1287
Про скасування обмежень судноплавства до 
20.05.2021

332
11.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04550/08-29 Лист10/1279
Про недопущення стихійного спалення залишків 
сільськогосподарського виробництва на полях

333
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Територіальне відділення Антимонопольного комітету

04567/08-50 Лист54-02/1766
Про запрошення на зустріч з Головою 
Антимонопольного комітету України 17-18.05.2021

334
12.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
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04345/08-46 Лист59/3/2-507нт
Про надання інформації стосовно Рибалка О.В.

335
23.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04503/08-46 Лист59/6/1-527нт
Про порушення при виконанні реконструкції 
кисневої станції КНП "Кам'янсько-Дніпровська 
міська лікарня"

336
30.04.2021від

№
від 11.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

04511/08-20 Лист040802-13/1735-
Про результати перевірки використання коштів 
субвенції

337
05.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба автомобільних доріг України

04374/08-22 Лист1300/2/05-01/05
Про надання інформації щодо протяжності доріг 
місцевого значення

338
05.05.2021від

№
від 05.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

04332/08-37 Лист844/11-0822/21
Про участь в онлайн-зустрічі 18.05.2021 об 11-00

339
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04440/08-29 Лист19-7260/192
Про організацію та здійснення перевірки КП 
"Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" та 
тренування органів управління, сил і засобів 
системи авіаційного пошуку і рятування 
07-11.06.2021

340
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04441/08-29 Лист16-7245/163-2
Про надання інформації щодо стану впровадження 
(модернізації) місцевих автоматизованих систем 
централізованого оповіщення

341
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

04347/08-42 Лист24-9/10110
Про погодження призначення Вагіса Т.В.

342
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04375/08-39 ЛистВ-2192/К-2206
ГО "ЛАВА"
Про промислові відходи по вул. Базова, 20 у 
м.Запоріжжі

343
05.05.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

04555/08-22 Лист2817/5/99-99-04-
НДУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.
Про нелегальне виробництво та збут пального на 
території України

344
07.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04556/08-22 Лист2818/5/99-99-04-
НДУ ОСТАПЕНКО А.Д.
Про нелегальне виробництво та збут пального на 
території України

345
07.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04599/08-22 Лист2843/5/99-99-04-
ВГО "ЕКОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС "ЗЕЛЕНЕ 
МІСТО"
Про нелегальне виробництво та збут пального на 
території України

346
11.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04600/08-22 Лист2847/5/99-99-04-
НДУ ПАВЛЮК М.В.
Про нелегальне виробництво та збут пального на 
території України

347
11.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04320/08-22 Лист35-02/18/5-21
Про надання інформації про тарифи на теплову 
енергію, вироблену з використанням природного 
газу

348
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04603/08-26 Лист5790/19.3.2/7-21
Про проведення відкритого обговорення 
Інвестиційної програми КП "Облводоканал" ЗОР 
18.05.2021 о 10-00

349
12.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

04453/08-35 Лист0000-0202-5/606
Про проведення Всеукраїнської оnline наради з 
питань відпочинку та оздоровлення дітей 
27.05.2021 о 11-00

350
06.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04497/08-35 Лист0000-0204-5/613
Про проведення Національного форуму з питань 
впровадження резолюції Ради Безпеки ООН  
"Жінки, мир, безпека" 24-25.05.2021

351
07.05.2021від

№
від 11.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

04402/08-47 Лист31-02/29319/21
Про надання інформації щодо преміювання 
державних службовців облдержадміністрації

352
30.04.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

04329/08-42 Лист41/62/22-21
Про впровадження інформаційної системи 
управління людськими ресурсами в державних 
органах

353
30.04.2021від

№
від 05.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рахункова палата України

04605/08-20 Лист06-1061
Про надання інформації щодо використання у 2020 
році коштів, спрямованих на боротьбу з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

354
12.05.2021від

№
від 13.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

04422/08-37 Лист1129/09.6-07-21
Про інформаційні матеріали до Дня пам'яті та 
примирення та Дня перемоги

355
05.05.2021від

№
від 06.05.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Фонд державного майна України
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04451/08-42 Лист10-38-10335
Про погодження кандидатури Кисельова М.М. на 
посаду генерального директора АТ "Запорізький 
виробничий алюмінієвий комбінат"

356
07.05.2021від

№
від 07.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04554/08-21 Лист10-15-10569
Про упорядкування обліку юридичних осіб

357
11.05.2021від

№
від 12.05.2021
№ 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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