
Запорізька  обласна  державна  адміністрація
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

04990/08-43 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про нагородження Петрової О.М.

1
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04995/08-43 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про нагородження Сабаш Т.М та Барнінець О.В.

2
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05084/08-43 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді та спорту)
Про нагородження Герасімова Л.В.

3
26.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05113/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді та спорту)
Про виділення коштів на облаштування спортивних 
майданчиків на території громад області

4
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05150/08-32 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про надання кандидатури до складу конкурсної 
комісії для проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади директора Вільнянських ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 1 та № 3

5
28.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05169/08-37 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про внесення змін до Програми збереження і 
використання об'єктів культурної спадщини 
Запорізької області на 2019-2023 роки

6
28.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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05180/08-35 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту)
Про надання щодо проведення оздоровчої кампанії 
2021 року

7
28.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05243/08-32 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про стан виконання рекомендацій з усунення 
недоліків щодо організації харчування в 29 
закладах загальної середньої освіти Запорізької 
області

8
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

05244/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів у 2021 році на 
поповнення бібліотечного фонду

9
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05245/08-37 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про проєкти дослідження об'єктів підводної 
археології

10
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

05153/08-01 Постанова1474-ІХ
Про Звернення Верховної Ради України до 
Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо 
активізації зусиль зі зміцнення енергетичної 
безпеки України та Європи шляхом загального 
запровадження санкцій щодо будівництва 
газопроводу "Північний потік-2"

11
21.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05154/08-01 Закон України1416-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення поетапного 
впровадження Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи

12
27.04.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

2
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05155/08-01 Закон України1419-ІХ
Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
зменшення дефіциту брухту чорних металів на 
внутрішньому ринку"

13
27.04.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05156/08-01 Закон України1414-ІХ
Про основні засади молодіжної політики

14
27.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05157/08-01 Закон України1438-ІХ
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо виконаних 
постанов

15
29.04.2021від

№
від 28.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05158/08-01 Закон України1417-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" та деяких законів 
України щодо врегулювання окремих питань 
правового статусу працівників Служби судової 
охорони

16
27.04.2021від

№
від 28.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05159/08-01 Закон України1423-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення системи управління 
та дерегуляції у сфері земельних відносин

17
28.04.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05160/08-01 Закон України1434-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2021 рік"

18
29.04.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05161/08-01 Закон України1427-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення права громадян на доступ до 
державної реєстрації актів цивільного стану у 
зв’язку з укрупненням територіальних громад

19
29.04.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

3
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05092/08-09 Депутатське звернення04-23/11-2021/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ...
Про надання рекомендацій слухань у Комітеті на 
тему: «Державна регіональна політика: виклики, 
ризики, можливості» 

20
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Народні депутати України

04951/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г. (Благовіщенська сільська рада 
К.-Дніпровського р-ну)
Про вжиття заходів та вирішення питання 
придбання шкільного автобусу

21
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04952/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г. (Водянська сільська рада 
К.-Дніпровського р-ну)

22
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04953/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г. (Водянська сільська рада 
К.-Дніпровського р-ну)
Про організацію системи водопостачання і 
водовідведення

23
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04955/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г. (КЗ «Дніпроруденська гімназія 
«Софія»)
Про вирішення питань належної організації 
учбового процесу в гімназії

24
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

04984/08-09 Депутатське звернення280д9/12-2021/1
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про виділення субвенції з державного бюджету 
України

25
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

04999/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вирішення питання придбання грейдеру та 
вакуумної асенізаторської машини

26
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

4
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05046/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г. (Роздольська сільська рада 
Михайлівського р-ну)
Про прийняття на баланс дороги (М-18) - 
Роздол-Кохане у Михайлівському р-ні

27
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05059/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г. (Великобілозерська сільська рада 
Великобілозерського р-ну) 
Про вжиття заходів та вирішення питання 
відновлення роботи відділення Приватбанку у с. 
Велика Білозерка Великобілозерського р-ну

28
26.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05061/08-09 Депутатське звернення287д9-1-2021/68
НДУ МЕЛЬНИК П.
Про ініціювання перевірки діяльності керівництва 
ДНЗ "Багатопрофільний центр 
професійно-технічної освіти" у м. Молочанськ, 
Токмацького р-ну

29
19.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05077/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г. (Великобілозерська сільська рада 
Великобілозерського р-ну)
Про вирішення питання фінансування проєкту з 
реконструкції нежитлової будівлі дитячого садку

30
26.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05078/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г. (КЗ "Дніпрорудненська 
спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Талант")
Про фінансування ремонту школи

31
26.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05080/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК В.Г. (КНП "Василівська 
багатопрофільна  лікарня інтенсивного лікування")
Про вжиття заходів та вирішення питання 
виділення додаткових асигнувань для придбання 
медичного обладнання

32
26.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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05108/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г. (Михайлівська селищна рада 
Михайлівського р-ну)
Про вжиття заходів та вирішення питання 
виділення додаткових асигнувань для розробки 
проектної документації ремонту будівлі лікарні та 
щодо вирішення питання ремонту доріг на 
території Михайлівської селищної ради Запорізької 
області

33
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05109/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про виділення коштів на вирішення 
соціально-економічних питань на території 
Василівської ОТГ та надання інформації, 
необхідної для виконання депутатських 
повноважень

34
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05110/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про термінове вирішення питання виділення 
коштів для попередження екологічної катастрофи 
на території Оріхівської міської ради

35
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05124/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про виділення коштів на вирішення 
соціально-економічних проблем К.-Дніпровської 
міської ради та надання інформації, необхідної для 
виконання депутатських повноважень

36
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05196/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вирішення питання фінансування проєкту на 
території Кирилівської селищної ради та реалізації 
права громадян на доступність та безпечність 
занять фізичною культурою та спортом 

37
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

04981/08-15 Лист5577.2/21/28.3
Про надання рекомендацій

38
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

05202/08-40 Листб/н
ГР. СИДОРЕНКО С.А.
Про розірвання договору оренди водних об'єктів

39
27.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04944/08-40 Лист332
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання у постійне користування земельних 
ділянок лісогосподарського призначення

40
20.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04969/08-20 Лист312
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ"
Про виділення коштів для усунення порушень 

41
19.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04972/08-25 Листб/н
ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІД-ВО "КРОК"
Про довідник вітчизняних будівельних матеріалів 
та технологій

42
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04974/08-46 Лист6449
Про звернення стягнення на заробітну плату зі 
Скляренко Ю.О.

43
18.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04975/08-40 Лист29-05/21
ТОВ "ЗОФІЯ"
Про встановлення сервітутів на земельні ділянки 
для проходу проїзду та прокладання кабельних лінії

44
20.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04986/08-49 Лист908/1724/19
ПРЕДСТАВНИК ТОВ "АНХЕЛЬ АЛЬЯНС"
Про відзив на апеляційну скаргу

45
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04992/08-41 ЛистSESAR2021/05-
ПРОЕКТ ЄС "ПІДТРИМКА 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 
У ВПРОВАДЖЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ"
Про результати поїздки до Запоріжжя 
17-18.05.2021

46
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04998/08-32 Лист02/П-910
ВБО "ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ"
Про сприяння у реалізації освітнього Проєкту 
"Енергоефективні школи: нова генерація"

47
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05003/08-40 Листб/н
ГР. МАЛІКОВА С.С.
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки

48
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05025/08-40 Лист558/12
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. ДАЛЯ
Про надання дозволу на встановлення мкж 
земельної ділянки в натурі

49
18.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05052/08-33 Лист62
ТОВ "NMT"
Про впровадження обласного Телемедичного 
проєкту на базі вже закупленого обладнання

50
20.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05053/08-20 Лист8/154
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМ. М.І. ДОЛІШНЬОГО"
Про надання аналітичної записки щодо джерел 
фінансування смарт-спеціалізації регіонів

51
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05076/08-22 Лист02/20940
ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА
Про забезпечення надійної роботи електричних 
мереж

52
21.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05093/08-41 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ОБОРОНИ ТА 
БЕЗПЕКИ (ICDS)
Про проведення зустрічі з представниками 
організації 28.05.2021 (м. Запоріжжя)

53
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05094/08-37 Лист132
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про надання інформації щодо забезпечення 
населення культурними послугами

54
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05096/08-40 Листб/н
ФОП ЛАГНО Ю.П.
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою (Долинська сільська рада 
Запорізького р-ну)

55
25.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05121/08-32 Лист210515
БО "ФОНД ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ"
Про ініціативу щодо проведення семінару із 
розвитку STEM-освіти

56
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05129/08-49 Лист908/1727/19
ПРЕДСТАВНИК ТОВ "АНХЕЛЬ АЛЬЯНС"
Про відзив на апеляційну скаргу

57
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05187/08-24 Лист664/8
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про онлайн конференцію 04.06.2021 (11.00 )

58
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

05188/08-41 Лист147
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ 
ГЕННАДІЯ УДОВЕНКА
Про семінар з питань Східного партнерства 
09-10.06.2021 (з 14.00-17.00 онлайн)

59
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05201/08-22 Лист17/05-03
КИЇВСЬКИЙ ГОДИННИКОВИЙ ЗАВОД
Про подарункові годинники до святкування 
визначних дат

60
17.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05207/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ СВЯТЕЦЬКИЙ М.П.
Про надання інформації щодо обмежувальних 
заходів на території Оріхівського р-ну

61
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05220/08-49 Заяваб/н
ІХНО І.С.
Про заяву Іхно І.С. у справі №335/11295/19

62
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05234/08-32 Лист23
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про підписання Меморандуму про співпрацю у 
сфері професійно-технічної освіти

63
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05237/08-33 Листб/н
МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ
Про участь у прес-брифінгу 03.06.2021 з питань 
медичних закупівель

64
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05239/08-51 Лист1
ТОВ "АДВЕРТАЙЗІНГ ЕКСПРЕС"
Про розгляд програмної платформи CleverForms 

65
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Партії та громадські організації

04983/08-43 Лист1-3/21
ГО "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ АГРАРНИХ 
ІНЖЕНЕРІВ"
Про присвоєння почесного звання Ткачу О.Т.

66
23.03.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Посольства

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04960/08-41 Лист6136/17-200-335
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ  
МОЛДОВА
Про проведення виставки SMExpo 2021 в Молдові 
03-18.06.2021

67
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

05011/08-49 Постанова910/8690/20
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про постанову суду у справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

68
19.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05012/08-49 Лист580/2634/20
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі ТОВ 
"АГРОХІМПРОДУКТ"

69
19.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05013/08-49 Лист580/2634/20
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду у справі ТОВ 
"АГРОХІМПРОДУКТ"

70
20.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05081/08-49 Ухвала908/1727/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про позов до ТОВ "Анхель Альянс"

71
24.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05082/08-49 Постанова280/4298/20
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про позов Галутви Р.О.

72
24.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05083/08-49 Ухвала908/1727/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про позов до ТОВ "Анхель Альянс"

73
24.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11
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05118/08-49 Рішення908/170/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до ТОВ "Преображенське"

74
12.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05215/08-49 Ухвала908/483/20
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі Мохнатко С.О.

75
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05217/08-49 Лист580/2634/20/444
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі ТОВ 
"Агрохімпродукт"

76
25.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05218/08-49 Ухвала908/1724/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Анхель Альянс"

77
26.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05219/08-49 Ухвала908/328/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Торгівельна 
компанія "Донрибкомбінат"

78
27.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

04957/08-04 Витяг з протоколу2-15/1/21-19
Витяг з протоколу № 15 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. 19)

79
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04988/08-03 Постанова504
Про перейменування Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства 
України

80
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12
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05015/08-17 Лист16673/0/2-21
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо 
незаконного використання фізичними та 
юридичними особами земельних ділянок державної 
форми власності

81
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05018/08-03 Постанова505
Деякі питання призначення житлових субсидій

82
19.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05019/08-06 Доручення26510/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про результати "години запитань до 
Уряду" стосовно  медичного  обслуговування  
населення

83
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05021/08-06 Доручення19901/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про проведення всеукраїнської 
наради з питань захисту прав дітей 01.06.2021 об 
11-00

84
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05022/08-17 Лист16732/0/2-21
(А. Куцевол) Про оновлення інформації щодо 
членів Спільних моніторингових комітетів та 
Спільних операційних програм Європейського 
інструменту сусідства 2014-2020

85
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05028/08-03 Розпорядження497-р
Деякі питання реалізації у 2021—2023 роках 
Державної стратегії регіонального розвитку на 
2021—2027 роки

86
12.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05041/08-03 Постанова514
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 4 грудня 2019 р. № 1137 та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких актів 
Кабінету Міністрів України

87
14.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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05088/08-06 Доручення26630/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ СВІТЛИЧНА Ю.О.
Про звернення гр. Гапєєва Л.В. зі скаргою на 
порушення прав людини у сфері освіти та 
неотримання інформації

88
26.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05107/08-17 Лист17082/0/2-21
(В. Федорчук) Про виконання резолюції 
Премєр-міністра України від 06.04.21 № 
М-444/1/1-21-ДСК щодо функціонування 
фінансової системи держави в умовах воєнного 
стану

89
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05132/08-06 Доручення21755/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про звернення гр. Білогуб Є.Т.

90
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05139/08-06 Доручення26655/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо державних програм 
фінансування та субвенцій з державного бюджету 
(з посиланням на нормативно-правові документи, 
які регламентують порядок та умови участі та 
посилання на WEB-ресурс, де вони розміщені – за 
наявності)

91
27.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05140/08-06 Доручення26828/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про фінансування закладів освіти та культури в 
частині виконання робіт з реконструкції мереж 
газопостачання котелень на території 
Кам’янка-Дніпровської міської територіальної 
громади

92
27.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05141/08-17 Лист17217/0/2-21
(О. Ярема) Про проведення моніторингу реалізації 
Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року та виконання плану заходів з її 
реалізації на 2018-2020 роки у 2020 році

93
27.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

14
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05147/08-03 Розпорядження517-р
Про схвалення Концепції створення та розвитку 
системи раннього втручання

94
26.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05148/08-03 Постанова531
Про внесення змін до Порядку встановлення 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

95
26.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05149/08-03 Розпорядження524-р
Про схвалення Концепції Державної соціальної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей на 
період до 2025 року

96
26.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05162/08-06 Доручення27093/0/1-21
(О. Стефанішіина) УРЯДОВИЙ 
УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про виконання Плану заходів з реалізації 
зобов’язань Уряду України, взятих в рамках 
міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц»

97
28.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05163/08-06 Доручення26450/1/1-21
(О. Резніков) КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про недопущення закриття відділень поштового 
зв'язку

98
28.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05164/08-06 Доручення26648/1/1-21
(М. Федоров) Про погодження відрядження голови 
облдержадміністрації

99
28.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05166/08-03 Постанова520
Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України

100
26.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05167/08-03 Постанова522
Про внесення змін до постанови Ради Міністрів 
УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 і 
постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 
2008 р. № 682

101
26.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

15
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05200/08-17 Лист17431/0/2-21
(О. Немчінов) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про рекомендації слухань на тему: "Публічні 
консультації як інструмент демократії участі. 
Світові практики та стандарти"

102
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05227/08-03 Постанова540
Про затвердження Порядку розподілу бюджетних 
призначень загального фонду державного бюджету 
на заходи, пов'язані з вакцинацією населення і 
запобіганням поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
боротьбою з її наслідками

103
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

04996/08-39 Лист25/8-12/10732-2
Про участь у онлайн зустрічі з метою вирішення 
питань фінансування здійснення моніторингу 
атмосферного повітря 26.05.2021 об 11:00

104
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05034/08-39 Лист25/8-12/10787-2
Про виконання пункту 7 розділу III Протоколу №10 
чергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 12.03.2021

105
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04989/08-22 Лист1857/37/14-21
Про надання інформації щодо Плану сталої міської 
мобільності

106
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

05198/08-37 Лист6167/6.11.6
Про проведення робіт по вул. Святого Миколая, 53 
у м. Запоріжжі

107
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

05226/08-38 Лист6206/5.11.3
Про розсилку айдентики до 30-ї річниці 
незалежності України

108
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

05090/08-34 Лист4456/5.1
Про погодження постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України»

109
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05228/08-20 Лист4639/3.3
Про надання інформації щодо видатків місцевих 
бюджетів на проведення програми особистісного та 
професійного розвитку молоді "Державотворець"

110
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство оборони

04965/08-48 Лист300/1/С/1713
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗСУ
Про сприяння у показі фільму "Мати Апостолів"

111
15.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04991/08-32 Лист1/9-274
Про участь у Всеукраїнській нараді керівників 
Департаментів освіти 27.05.2021 о 15-30

112
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05039/08-32 Лист1/9-276
Про проведення фізкультурно-оздоровчого заходу 
серед учнів "Рух - це здорово" 08.06.2021

113
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05079/08-20 Лист1/11-3775
Про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2021 
рік

114
26.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

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

Тип, 
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04978/08-33 Лист26-04/15325/2-2
Про надання інформації щодо списків працівників 
РГЦЗ, які переводяться до лабораторних центрів 
МОЗ, відпідно до постанови КМУ від 17.02.2021 № 
106

115
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05032/08-33 Лист23-04/15496/2-2
Про розвиток державно-приватного партнерства в 
охороні здоров'я

116
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05104/08-33 Лист25-04/15735/2-2
Про участь у нараді "Реімбурсація  інсулінів" 
27.05.2021 о 15-30

117
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05197/08-33 Лист26-04/15917/2-2
Про надання якісних послуг хворим на туберкульоз

118
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

04956/08-30 Лист7/34.3/7426-21
Про поширення інформації про конкурс Мінрегіону 
«Кращі практики місцевого самоврядування» у 
2021 році

119
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

04987/08-26 Лист7/10.1/7462-21
Про надання інформації про арешт рахунків 
підприємств теплопостачання за позовами НАК 
"Нафтогаз України"

120
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05000/08-26 Лист7/10.1/7520-21
Про надання інформації щодо заборгованості 
підприємств теплоенергетики за послуги з 
розподілу природного газу перед операторами 
систем розподілу з зазначенням періоду 
виникнення такої заборгованості

121
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05002/08-26 Лист7/11/7525-21
Про зняття з контролю п.6 та 7. розпорядження 
КМУ 916-р у зв'язку із завершенням 
опалювального періоду 2020/21 року

122
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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05058/08-26 Лист7/10.1/7433-21
Про надання інформації щодо фінансової 
спроможності підприємств теплоенергетики на 
початку опалювального сезону 2021/2022

123
21.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05105/08-26 Лист7/9.4/7674-21
Про надання інформації щодо підготовки пляжів до 
масового відпочинку населення

124
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05193/08-26 Лист7/10.1/7789-21
Про участь підприємств теплопостачання у 
онлайн-нараді 04.06.2021 об 11:00

125
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05194/08-26 Лист7/10.1/7757-21
Про продовження дії постанови КМУ від 
19.10.2018 № 867 "Про затвердження Положення 
про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів 
ринку природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу"

126
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05233/08-26 Лист7/11/7806-21
Про виконання протокольного рішення з питань 
підсумків проходження опалювального сезону 
2020/21 року

127
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

05042/08-21 Лист3305-04/29048-0
Про проведення заходу "Презентація результатів 
опитування замовників сфери публічних закупівель 
у 2021 році, а також питаннями пов’язаними із 
тестування уповноважених осіб" 03.06.2021 о 15-30

128
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05056/08-23 Лист2832-06/29112-0
Про участь в онлайн-засіданні робочої групи щодо 
вирішення проблемних питань з оподаткування в 
аграрному секторі 31.05.2021 о 12-00

129
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова
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(адресат)
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05112/08-23 Лист4602-04/29424-0
Про надання інформації щодо пошуку експортерів 
для виходу сільськогосподарської та харчової 
продукції на ринок Держави Катар

130
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

05241/08-23 Лист37-35-23/1675
Про проведення ІV Агрополітичного форуму 
08.06.2021 о 13-00

131
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05242/08-23 Лист37-35-23/1673
Про проведення наради щодо актуальних питань 
сільського господарства та агропромислового 
комплексу 09.06.2021 об 11-00

132
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04982/08-28 Лист9215/0/2-21/20
Про направлення копій наказів

133
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05195/08-35 Лист9634/0/2-21/57
Про проведення презентаційного заходу з питань 
розроблення Національної стратегії забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2030 року 08.06.2021

134
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

05001/08-28 Лист5280/02/09.4-21
Про прийняття постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.04.2021 № 381 щодо визначення 
Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян

135
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05024/08-28 Лист5290/02/09.4-21
Про прийняття постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.04.2021 № 381 щодо визначення 
Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян

136
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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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

05057/08-34 Лист5355/01/10.5-21
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
“Деякі питання організації та забезпечення 
підготовки збірної команди України та її участі у 
2021 році в міжнародних спортивних змаганнях 
“Ігри Воїнів”

137
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство фінансів

05016/08-20 Лист08020-15/1-6/16
Про погодження паспорта бюджетної програми на 
2021 рік

138
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05023/08-20 Лист33030-07-5/1614
Про якість звітування щодо  результатів діяльності 
підрозділів внутрішнього аудиту за 2020 рік

139
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05126/08-20 Лист33040-06-5/1651
Про результати аналізу планів діяльності з 
внутрішнього аудиту

140
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

04961/08-51 Лист1/06-6-5563
Про запуск Цифрограму для вчителів

141
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

04979/08-21 Лист1/06-3-5580
Про питання оптимізації мережі та функціонування 
центрів надання адміністративних послуг

142
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

05212/08-46 Лист4732/5.3.1/-21
Про розгляд Європейським судом з прав людини 
справи "Бенюх проти України"

143
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Бердянський міськвиконком

05037/08-20 Лист01-1255/35-1
Про фінансування капітального ремонту 
шляхопроводу по вул. Чернишевського в м. 
Бердянськ

144
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05038/08-20 Лист01-1253/26-1
Про виділення додаткових коштів на 
реконструкцію самопливного каналізаційного 
колектора

145
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05137/08-43 Лист01-1155/23-1
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Солодовник Н.В.

146
11.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05178/08-33 Лист01-1307/25-1
Про введення в експлуатацію ангіографічного 
комплексу

147
28.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

05031/08-39 Лист1013/21-45
ДОР МАТВІЄНКО В.В.
Про заходи щодо врегулювання чисельності диких 
кабанів на території сіл Червоногірка, Садове та 
Чистопілля Токмацького р-ну

148
12.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

04971/08-20 Лист18
Про фінансування реконструкції об'єкту 
водопостачання с.Петрівське

149
18.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада
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05054/08-20 Лист03-06/0638
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних очисних споруд в м. Оріхів

150
24.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05064/08-09 Депутатське звернення05-25/002
ДОР ТАРАСОВ В.Г.
Про створення робочої комісії щодо перевірки 
незадовільного стану планових 
попереджувально-ремонтних робіт електричних 
мереж

151
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05125/08-09 Депутатське звернення033/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про надання планів Управління зовнішнішніх 
зносин та Департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації в контексті зустрічей з 
потенційними інвесторами та представниками 
міжнародної технічної допомоги

152
24.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05235/08-09 Лист9
ДОР БІЛИЙ О.Г.
Про вирішення питання оренди нежитлового 
приміщення національного парку "Великий Луг"

153
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Обласна рада

04966/08-54 Лист1646/01-14
Про продаж частки нерухомого майна

154
20.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04967/08-54 Лист2125/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЗАКЛАД 
НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Про припинення діяльності Гуляйпільського та 
Новозлатопільського підрозділів установи

155
20.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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04968/08-54 Лист1551/01-11
КНП "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ"
Про виділення коштів для вирішення проблемних 
питань

156
20.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05004/08-54 Лист1966/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів для розрахунку за спожиті 
комунальні послуги

157
21.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05005/08-54 Лист1767/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі

158
21.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05006/08-54 Лист1633/01-11
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів на погашення боргових 
зобов'язань КП "Автогосподарство" ЗОР

159
21.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05007/08-54 Лист1941/01-27
Про запрошення депутатів обласної ради до участі 
у заходах

160
21.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05008/08-54 Лист2144/01-27
Про виділення коштів на проведення 
Міжнародного фестивалю "Запорізький Спас"

161
21.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05009/08-54 Лист1950/01-11
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення питання щодо реконструкції КЗДО 
"Теремок"

162
21.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05010/08-54 Лист2002/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на оновлення 
матеріально-технічної бази Центру

163
21.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05045/08-54 Лист01-26/0643
Про надання інформації щодо аварійного стану 
мереж водовідведення напірних колекторів в м. 
Дніпрорудне

164
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05060/08-54 Лист2180/01-11
Про збереження для педагогічних працівників 
загальної середньої освіти надбавки за 
престижність праці

165
24.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05066/08-54 Лист01-11/0641
Про надання копії протоколу наради з проблемних 
питань КНП галузі охорони здоров'я ЗОР

166
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05067/08-54 Лист01-26/0492
Про реєстрацію права власності за державою 
земельної ділянки

167
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05068/08-54 Лист2167/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів для усунення порушень у 
сфері техногенної та пожежної безпеки

168
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05069/08-54 Лист2246/01-11
Про виділення коштів на закінчення будівельних 
робіт на об'єкті по реконструкції приймальної 
камери очисних споруд

169
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05070/08-54 Лист2045/01-27
Про кандидатуру до складу робочої групи

170
24.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

25



№
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

05071/08-54 Лист2163/01-11
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту дорожнього покриття 

171
24.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05111/08-09 Депутатське звернення01/05-2021р.
ДОР ЛЮЦКАНОВ В.П. (ГС "Федерація боксу м. 
Бердянськ")
Про виділення коштів для збірної команди з боксу

172
20.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05114/08-54 Лист2241/01-27
Про пропозиції щодо змін до Стратегії 
регіонального розвитку Запорізької області на 
період до 2027 року

173
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05115/08-54 Лист2334/01-11
ДОР КАЛІМАН О.А.
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання для Михайлівської багатопрофільної 
лікарні

174
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05142/08-54 Лист2296/01-11
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ГО 
"ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про надання інформації щодо передбачених коштів 
на компенсацію витрат за послуги пільгового 
перевезення пасажирів

175
27.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05143/08-54 Лист2296/01-11
Про надання роз'яснень щодо формування обсягів 
та джерел фінансування на компенсацію витрат 
автотранспортним підприємствам за послуги 
пільгового перевезення пасажирів

176
27.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05170/08-54 Лист2373/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ...
Про заборгованість з виплати заробітної плати 
працівникам КП "Облводоканал"

177
27.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05171/08-54 Лист2106/01-11
КП "АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФАРМАЦІЯ"
Про можливість співфінансування реконструкції 
приміщення

178
27.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05206/08-54 Лист2386/01-10
ДОР БІЛИЙ О.Г.
Про виділення коштів на реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих результатів"

179
27.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжкокс"

05134/08-43 Лист596
Про нагородження  Бехтера О.А.

180
06.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

05133/08-43 Лист2026136
Про нагородження Третьякова О.Б. та інших

181
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

05204/08-21 Лист021.00-0361
Про підписання додаткової угоди щодо списання 
державного майна

182
15.04.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

05135/08-43 Листб/н
Про нагородження Кравченка П.О. та інших

183
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Мотор Січ"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05103/08-32 Лист118/ДпоІП
Про фахову відповідність керівництва Запорізького 
авіаційного коледжу

184
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05208/08-43 Лист122/ДпоУП
Про нагородження Березовського М.Н. та 
Леховіцер З.В.

185
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

"Український графіт"

04973/08-40 Лист16/2454
Про поновлення договору оренди землі

186
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

05048/08-25 Лист3/33/10/1-1346
В/Ч 3 3033
Про закупівлю будівельних матеріалів для потреб 
військової частини

187
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05049/08-25 Лист3/33/10/1-1345
В/Ч 3033
Про забезпечення будівництва багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Новокузнецька, м. 
Запоріжжя

188
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05099/08-43 Лист42/9/2-450
В/Ч 3042
Про нагородження Щербака В.А. та інших

189
24.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

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

04993/08-43 Лист01.04.01/33
Про нагородження Ушакової А.М., Лебідь А.М,

190
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04994/08-43 Лист01.04.01/32
Про нагородження  Хусточки О.М., Савчишкіна 
Ю.Д.

191
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05209/08-43 Лист01-49/1876
Про нагородження Приходько Г.М. (та інші)

192
27.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

05040/08-33 Лист50-42/12343
Про проведення державної атестації позаміського 
закладу оздоровлення та відпочинку "Юність"

193
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05179/08-40 Лист08-29/12957
Про погодження технічної документації із 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

194
28.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05101/08-22 Лист20
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про затвердження паспорта автобусного маршруту

195
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05102/08-22 Лист21
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про зміни до паспорта автобусного маршруту

196
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05120/08-26 Лист47
КП КСК "УСПЕНІВСЬКЕ"
Про видачу ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з централізованого 
водопостачання

197
25.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05184/08-40 Лист271
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

198
27.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04947/08-37 Лист20/05
СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК
Про покладання квітів пам'ятнику прикордонникам 
усіх поколінь

199
20.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05030/08-43 Листб/н
КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ 
КОЗАЦТВА ПРИ ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Про нагородження Авдєєва Р.О.

200
18.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05138/08-40 Лист505
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні лісові 
ділянки

201
26.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05190/08-40 Лист269
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання у постійне користування земельні 
ділянки 

202
25.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05231/08-20 Лист06/684
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання фінансового плану на 2022 рік

203
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітет із громадського контролю за діями влади в 
Запорізькій облдержадміністрації

05044/08-21 Листб/н
КП "КОМУНАЛЬНІ СИСТЕМИ" 
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про рейдерське захоплення підприємства

204
21.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

05145/08-20 Лист07/1186
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
із заробітної плати КП

205
28.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ 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 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05146/08-20 Лист02/1188
Про виділення коштів на реалізацію проєктних 
робіт за адресою: вул.Гоголя, 71

206
28.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

05168/08-39 Лист350
Про приведення існуючого поділу лісів у 
відповідність до "Порядку поділу лісів на категорії 
та виділення особливо захисних лісових ділянок"

207
25.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04945/08-41 Лист16
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОЗАЦЬКІЙ ЦЕНТР 
СПРИЯННЯ ЄВРОАТЛАНТИЧНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ"
Про проведення міжнародної козацької 
конференції на підтримку вступу України до НАТО 
01.06.2021 об 11-00

208
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05213/08-44 Лист3105/1
ГО "НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР ПРАВОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНІЦІАТИВ"
Про рекомендації "круглого столу" на тему "Індекс 
євроінтеграційного економічного поступу..."

209
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Суди

05192/08-49 Ухвала325/599/21
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА суду про тимчасовий доступ до речей і 
документів Департаменту капітального будівництва 
ЗОДА

210
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

05097/08-43 Лист51/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ОБЛАСНИЙ... ТЕАТР ІМ. В.Г. МАГАРА"
Про нагородження Бобрової Т.М., Акішиної А.А.

211
25.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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05098/08-43 Лист49/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ОБЛАСНИЙ... ТЕАТР ІМ. В.Г. МАГАРА"
Про присвоєння почесного звання Єрентюк Т.І.

212
25.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

05051/08-33 Лист366
КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 
"СІМЕЙНИЙ ЛІКАР"
Про внесення змін до Плану Спроможності мережі 
у Запорізькій області

213
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05074/08-43 Лист2334
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧННА 
ЛІКАРНЯ"
Про нагородження Забєліна І.М. та інших

214
24.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05119/08-43 Лист1050/01-08
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ"
Про нагородження Бородіна А.В. та інших

215
24.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05127/08-43 Лист01-15/191
КНП "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 4" ЗМР
Про присвоєння почесного звання Бессарабову 
Ю.М.

216
24.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Учбові заклади

04970/08-32 Лист01.01-22/1049
Про призначення членом екзаменаційної комісії 
Бойка А.Ю.

217
17.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

04976/08-32 Лист01.01-22/1092
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про участь в урочистих заходах 26.05.2021 о 10-00

218
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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04977/08-20 Лист05-1008
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Д. 
МОТОРНОГО
Про фінансування видатків по реконструкції 
зрошувальної системи в с. Лазурне 
Мелітопольського р-ну

219
20.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05035/08-32 Лист01.01-24/1108
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про зміни правил прийому документів конкурсного 
відбору здобувачів вищої освіти за спеціальність 
"Публічне управління та адміністрування"

220
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05047/08-43 Лист01.01-22/1028
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Сіріньок-Долгарьової К.Г. та 
інших

221
12.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05100/08-32 Лист62-06/611
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про участь начальника управління молоді, фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації Власової 
Н.Ф. у засіданні Наглядової ради університету 
04.06.2021

222
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05123/08-32 Лист62-25/547
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про реорганізацію університета шляхом виділу 
Бердянського економіко-гуманітарного коледжу

223
14.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Черкаська ОДА

05165/08-23 Лист11992/01/01-56
Про запрошення на агровиставку "Agroshow Ukrain 
2021" 16-18.06.2021 (м. Черкаси)

224
28.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України
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04962/08-16 Лист02-01/1204
про зняття з контролю Указу Президента України 
від 17.04.2019 № 145 "Про деякі заходи щодо 
підтримки розвитку олімпійського спорту в 
Україні"

225
20.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05152/08-16 Лист41-01/650
(К. Тимошенко) Про надання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
24.05.2021

226
24.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05185/08-16 Лист09-07/25
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
31.05.2021 о 13-00

227
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05211/08-16 Лист22-02/1/11
(Г. Кільова) Про звітування щодо роботи зі 
зверненнями громадян

228
27.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Президент України

05055/08-02 Указ195/2021
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня науки Качана О.Я. та Загорко Н.П.

229
17.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

04997/08-30 Лист01-24/0483
Про участь Бойка А.Ю. у засіданні районної 
Координаційної ради 03.06.2021

230
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05136/08-43 Лист01-41/0500
Про нагородження Бабак І.В. та інших

231
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05181/08-37 Лист01-33/0514
Про операцію "Курорт-2021"

232
27.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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05182/08-20 Лист01-25/0516
Про додаткове фінансування на виплату заробітної 
плати працівникам РДА

233
27.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05191/08-42 Лист01-40/0522
Про погодження призначення Жогло О.К.

234
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

05072/08-42 Лист01-41/0469
Про погодження звільнення Бондаренко Т.О.

235
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05172/08-25 Лист01-23/0463
Про отримання сертифікату щодо прийняття в 
експлуатацію Дніпрорудненської гімназії "Софія"

236
21.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

05128/08-49 Лист1027/0506
Пояснення по суті справи № 908/709/21

237
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05183/08-20 Лист01-47/352
Про сприяння у фінансуванні перерахунків та 
виплат щорічної разової грошової допомоги

238
27.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

05017/08-32 Лист01-48/1422
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію Володимирівського НВК 
"Школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Успіх" в рамках 
проекту "Новий освітній простір"

239
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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05026/08-26 Лист01-69/526
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про включення до програми "Питна вода 
Запорізької області"

240
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05221/08-27 Лист01-48/1447
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про розробку містобудівної документації 
"Генеральний план села Червоний Яр Запорізького 
р-ну..."

241
27.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05222/08-27 Лист01-48/1448
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про розробку містобудівної документації 
"Генеральний план села Привільне Запорізького 
р-ну..."

242
27.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05223/08-27 Лист01-48/1449
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про розробку містобудівної документації 
"Генеральний план села Придніпровське 
Запорізького р-ну..."

243
27.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05224/08-27 Телеграма01-48/1450
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про розробку містобудівної документації 
"Генеральний план села Петропіль Запорізького 
р-ну..."

244
27.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05238/08-22 Лист02-01-15/638
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вжиття заходів щодо ремонту дороги 
загального користування

245
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва
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05027/08-42 Доповідна запискаб/н
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
20.05.2021 № 343 "Про зміну структури та штатної 
чисельності структурних підрозділів 
облдержадміністрації"

246
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

05036/08-42 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 20.05.2021 № 343 "Про 
зміну структури та штатної чисельності 
структурних підрозділів облдержадміністрації"

247
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

04964/08-42 Лист200/03-17
Про участь у проведенні навчання 25.05-27.05.2021

248
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05236/08-42 Лист210/03-17
Про участь у проведенні навчання 02.06.2021

249
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

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

05176/08-40 Лист13155/5/08-01-0
Про розірвання договору оренди землі з ТОВ "САН 
ВАТ"

250
25.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ 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

04950/08-29 Лист5301-3046/5302
Про надання інформаціі щодо проведених 
перевірок

251
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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05189/08-29 Лист53002-3214/5302
Про надання інформації щодо проведених 
перевірок стосовно протидії незаконному обігу 
пального 

252
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

04946/08-46 Лист2858/6/81/01-202
ВАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ, ВП № 3
Про надання інформації щодо виконання робіт 
ТОВ СК ДП "БУД" по будівництву амбулаторії 
монопрактики у с. Бурчак

253
19.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05062/08-46 Лист2109/55/107/01-2
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Про надання інформації щодо дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря для 
ТОВ "Андрівський гранітний кар'єр"

254
26.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05075/08-46 Лист5101/6-2021
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо проведення 
будівельних робіт ТОВ "Корнер Сервіс"

255
26.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05086/08-43 Лист576/01108-2021
Про нагородження Бучакчийського С.В. та інших

256
26.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05131/08-46 Лист2104/55/107/01-2
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Про надання інформації щодо наявності дозволів 
на викиди забруднюючих речовин ТОВ 
"Андрівський гранітний кар'єр"

257
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05177/08-46 Лист2702/51/01-2021
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ 
ВП № 2
Про надання інформації щодо гр. Кузнєцова О.І.

258
27.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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05186/08-46 Лист7842/41/04
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 2 ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо Терсянської 
сільської ради Новомиколаївського району

259
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

05151/08-20 Лист0800-06-6/36031
Про вирішення питання щодо погашення 
заборгованості закладів охорони здоров'я перед 
Пенсійним фондом

260
26.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

05014/08-46 Лист15/3-279вих-21
Про надання інформації щодо оренди земельної 
ділянки ФОП Лагно Ю.П.

261
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05063/08-46 Лист24-3636вих-21
Про надання інформації щодо забезпечення 
якісними продуктами харчування закладів освіти

262
24.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05073/08-46 Лист09/4-230вих-21
Про включення кандидатури до складу штабу із 
вирішення проблемних питань у сфері земельних 
відносин

263
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

05246/08-21 Лист31-Ф
Про державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" 
для пільгового кредитування підприємців

264
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

05050/08-30 Лист09.3/181
Про включення питання до порядку денного 
засідання з нагоди Дня територіальних громад 
01.06.2021 о 13-00

265
25.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства
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04949/08-29 Лист01-08/633
Про проведення спільних навчань з ліквідації 
умовної лісової пожежі

266
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04941/08-40 Лист1579
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 22.10.2020 № 591 щодо 
відведення земельної ділянки

267
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04942/08-40 Лист1580
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 22.10.2020 № 463 щодо 
відведення земельної ділянки

268
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04943/08-40 Лист1582
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про скликання наради щодо проблемних питань, 
які виникли у процесі оформлення земельних 
ділянок військового містечка № 90

269
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05033/08-22 Лист08/624
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ" 
(НДУ Яцик Ю.Г.)
Про прийняття на баланс дороги (М-18) - 
Роздол-Кохане у Михайлівському р-ні

270
24.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05117/08-49 Лист12679
ВАСИЛІВСЬКИЙ РВ ДВС
Про надання наказу від 20.01.2021 № 908/2153/20

271
11.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05122/08-42 Лист06/654
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про погодження штатного розпису

272
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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05130/08-20 Лист08/658
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про можливість залучення додаткових джерел 
фінансування

273
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

05174/08-48 Лист1317/2
Про надання акту перевірки стану організації та 
ведення військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних у Запорізькому обласному 
центрі зайнятості

274
24.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

05116/08-46 Лист11270/08-64/105
Про повернення нормативно-правового акта після 
державної реєстрації

275
19.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05210/08-40 Лист12.7-01-69/980
Про надання земельної ділянки в постійне 
користування

276
26.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Прокуратура

05065/08-46 Лист49р
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
(ТОВ "Спеціалізоване підприємство "Пошук")
Про можливе вчинення правопорушення 
директором Департаменту культури 
облдержадміністрації Мороко В.В.

277
21.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05085/08-46 Лист52-1694вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо нерухомої пам'ятки 
України місцевого значення "Будинок прибутковий 
М.І. Регірера"

278
21.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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05205/08-46 Лист55/3-2065ВИХ2
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо погодження проєктів 
землеустрою

279
25.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05229/08-46 Лист52-1977вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо ремонту коридору 2 
поверху учбового корпусу № 1 Запорізького 
національного університету

280
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05230/08-46 Лист52-1978вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'яток архітектури

281
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05240/08-46 Лист50/1-1559вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави 

282
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

05095/08-22 Лист10/1450
Про загрозу безпеці дорожнього руху

283
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05144/08-22 Лист10/1450
Про вирішення питання щодо організації роботи по 
встановленню на межах новоутворених районів 
знаків індивідуального проєктування з їх назвою

284
25.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

05175/08-46 Лист9590/41/32/03-20
Про перевірку транспортного засобу ТОВ 
"Юністар-Авто"

285
25.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
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04963/08-46 Лист59/17/489
Про проведення спеціальної перевірки, 
передбаченої законодавством щодо запобігання 
корупції

286
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05029/08-46 Лист59/26/163нт
Про надання інформації щодо вирішення 
проблемних питань КНП "К.-Дніпровська міська 
лікарня"

287
20.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

04948/08-20 Лист040815-13/1865-
Про невиконання вимог щодо усунення порушень 

288
18.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

05106/08-32 Лист2.4/386/21
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ 
ДЕРЖАВНОЇ МОВИ
Про проведення апробації іспиту на рівень 
володіння державною мовою 

289
27.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Верховний суд України

05214/08-49 Ухвала910/1674/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Агротіс"

290
25.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05216/08-49 Ухвала908/2153/20
Про ухвалу суду у справі ПП "Адам"

291
27.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

05020/08-20 Лист1047/02-0801/21
Про надання інформації щодо прогнозних обсягів 
фінансування для виконання Ромської стратегії 
2030

292
25.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

43
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04958/08-29 Лист01-8432/161-3
Про проведення виїзних занять з керівниками 
місцевих державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування щодо реалізації заходів 
цивільного захисту

293
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04985/08-29 Лист16-8546/161-2
Про надання інформації щодо виконання 
протокольного рішення Державної комісії (№ 
04832/08-06)

294
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05043/08-29 Лист02/01-22/0400
Про захисту споруду цивільного захисту

295
17.05.2021від

№
від 25.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05232/08-29 Лист16-9058/162-2
Про стан виконання Комплексу заходів щодо 
відновлення функціонування захисних споруд 
цивільного захисту за призначенням та їх 
доукомплектування необхідними засобами 
цивільного захисту і майном

296
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

05087/08-22 Лист3196/5/99-99-04-
НДУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.
Про перевірку фактів незаконного обігу пального 

297
01.05.2021від

№
від 26.05.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05225/08-22 Лист3300/5/99-99-04-
НДУ ТИЩЕНКО М.М.
Про нелегальне виробництво та збут пального

298
31.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

05173/08-26 Лист6459/19.3.2/7-21
Про участь у засіданні щодо схвалення 
інвестиційної програми КП "Облводоканал" 
02.06.2021 о 10-00

299
27.05.2021від

№
від 28.05.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України
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Форма зберігання 
документа

04959/08-33 Лист11065/5-16-21
Про надання інформації щодо доступності будівлі 
та приміщення для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення 

300
21.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

05199/08-28 Лист0000-0204-5/746
Про Порядок встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми

301
28.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

05203/08-47 Лист23-04/36249/21
Про надання інформації щодо заступників голови 
облдержадміністрації

302
25.05.2021від

№
від 31.05.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

05089/08-43 Лист2115/32-04/2-21
Про надання пропозицій щодо нагородження 
працівників галузі охорони здоров'я до Дня 
медичного працівника

303
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05091/08-51 Лист2112/16-07/2-21
Про проведення міжнародних та міжвідомчих 
кібернавчань 10-11.06.2021

304
26.05.2021від

№
від 27.05.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Фонд державного майна України

04980/08-21 Лист10-50-11605
Про участь у нараді 27.05.2021 об 11-00

305
24.05.2021від

№
від 24.05.2021
№ 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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