
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.06.21 по 04.06.21

Ф21-КА
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

05271/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ
Про виділення Департаменту з питань цивільного 
захисту населення облдержадміністрації коштів із 
обласного бюджету у 2021 році

1
01.06.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05281/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
створення промовідео про потенціал Запорізької 
області в рамках Програми розвитку міжнародного 
співробітництва, євроінтеграційних процесів та 
формування позитивного іміджу Запорізької 
області на 2019-2021 роки

2
01.06.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05327/08-20 Депутатське зверненняб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про використання коштів по комунальним 
послугам та енергоносіям по обласних закладах та 
установах галузі "Культура" у 2021 році

3
02.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

05342/08-09 Депутатське звернення04-23/11-2021/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ...
Про зміну бланків та печаток представницького та 
виконавчих органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій комунальної 
форми власності

4
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Народні депутати України
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05252/08-09 Депутатське звернення110д9/15-2021/1
НДУ ГРИВКО С.Д.
Про надання інформації щодо облагролісів

5
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05253/08-09 Депутатське звернення86д9/12-2021/17
НДУ БУЛАХ Л.В.
Про зміни до Закону України "Про протидію 
поширенню хвороб, зумовлених вірусом 
імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і 
соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ"

6
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05436/08-09 Депутатське звернення372/14
НДУ НІКІТІНА М.
Про розгляд звернення гр. Квітко В.В. щодо 
газифікації с.Успенівка Гуляйпільського р-ну

7
04.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05440/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо субвенції на ремонт 
доріг

8
04.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

05251/08-15 Лист5912.2/21/28.3
Про вчинення домашнього насильства

9
28.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

05289/08-43 Лист44-05/21-1
ГО "ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПРАЦЕЗДАТНИХ ІНВАЛІДІВ"
Про нагородження Клопоти Є.А.

10
15.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05376/08-43 Лист208/01-5
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОЛОС"
Про нагородження Король А.М., Землякова А.О.

11
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Заявник
2
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05293/08-40 Листб/н
ГР. МЕДВІДЬ О.М.
Про продовження договору оренди водного об'єкту

12
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05276/08-34 Лист83
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ 
УКРАЇНИ
Про проведення чемпіонату України зі спортивного 
гірського туризму 11-13.06.2021

13
01.06.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05280/08-28 Лист138/06
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ І 
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Про проведення опитування щодо соціальних 
послуг

14
27.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05290/08-22 Лист06/05
ТОВ "УКРТРАНСЗВ'ЯЗОК"
Про надання інформації з питань централізованого 
оповіщення

15
28.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05300/08-28 Лист06-01/3
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СТАБІЛІЗЕЙШЕН 
СУППОРТ СЕРВІСЕЗ"
Про організацію і проведення циклу заходів з 
розробки регіональної програми/плану заходів з 
підтримки соціальної адаптації та інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб

16
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05302/08-22 Лист1-165
УКРЛЕГПРОМ
Про участь у привітанні працівників з професійним 
святом Днем працівника легкої промисловості 
(09.06.2021)

17
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05317/08-42 Лист737/4-28
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА 
ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ"
Про вступ до Центру підготовки магістрів 
публічної служби і професійних суддів

18
27.05.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

3
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05321/08-22 Лист18
ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕДЕЛЬВЕЙС". ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ГОДИННИКОВИЙ ЗАВОД 
"КИЇВСЬКА РУСЬ"
Про співробітництво у напрямку виготовлення 
нагородних годинників та сувенірної продукції

19
18.05.2021від

№
від 02.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05323/08-24 Протоколб/н
МІЖВІДОМЧА РОБОЧА ГРУПА З ПИТАНЬ 
СПРИЯННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЖИТЛОМ 
ПРАЦІВНИКІВ...
ПРОТОКОЛ № 2 засідання Міжвідомчої робочої 
групи з питань сприяння забезпеченню житлом 
працівників бюджетних установ від 28.05.2021

20
28.05.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

05328/08-40 Лист01/22095
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

21
28.05.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05350/08-41 Листб/н
ПРООН В УКРАЇНІ
Про участь у обговоренні робочих версій Стратегій 
08.06.2021 та 10.06.2021

22
01.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05357/08-40 Лист329
ТОВ "ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ"
Про навчальний семінар з питань організації та 
проведення Земельних електронних аукціонів 
15.06-15.07.2021

23
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05374/08-25 Лист0306
ТОВ "ЗАХІД-СХІД-ЕНЕРГО"
Про укладання договорів на будівництво котельних

24
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

4
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05377/08-32 Лист64
ДНУ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА 
ІНФОРМАЦІЇ"
Про впровадження Сертифікаційної програми з 
підготовки інвестиційних менеджерів

25
01.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05378/08-26 Листб/н
ГО "СОЮЗ РОБІТНИКІВ ПОХОРОННИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ, КЛАДОВИЩ, МОРГІВ ТА 
КРЕМАТОРІЇВ УКРАЇНИ"
Про участь у міжнародній виставці сучасної 
похоронної культури 25-26.06.2021 (м.Київ)

26
31.05.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05408/08-26 Лист01-70
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
Про дію положень Змін і доповнень до Галузевої 
угоди на 2017-2021 роки

27
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05435/08-40 Лист356/021
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ГРОМАД
Про проведення дистанційних конференції з питань 
земельної реформи 09.06-02.07.2021

28
04.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Посольства

05299/08-41 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЯ
Про зустрічі з Послом Норвегії 09.06.2021

29
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Посольства, консульства

5
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05278/08-41 Лист06/21
ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО ЛАТВІЙСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ В М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про організацію зустрічі 07.06.2021

30
01.06.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05365/08-41 Лист06/23
ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО ЛАТВІЙСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ В М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про організацію зустрічі 08.06.2021

31
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

05417/08-49 Постанова280/5188/20
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про додаткову постанову суду по справі ВП 
"Запорізька АЕС"

32
26.05.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05418/08-49 Постанова908/328/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА суду по справі ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

33
01.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

05248/08-06 Доручення19111/1/1-21
ПЛАН організації виконання рішення РНБО 
України від 15.04.2021 "Про заходи державної 
регіональної політики на підтримку децентралізації 
влади" введеного в дію Указом Президента 
України від 29.04.21 № 180/2021

34
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05249/08-06 Доручення27217/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...
Про належне соціальне забезпечення медичних 
працівників та прискорення темпів вакцинації

35
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Охорона здоров'я 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

05250/08-06 Доручення18027/3/1-21
(О. Стефанішина) Про звітування щодо проведення 
чергового П’ятнадцятого засідання 
Українсько-австрійської змішаної комісії з питань 
торговельно-економічних зв’язків

36
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05274/08-03 Розпорядження527-р
Про затвердження розподілу обсягу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток спортивної інфраструктури у 2021 році

37
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05295/08-03 Постанова544
Про затвердження Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію інфраструктурних 
проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної 
сфери

38
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05306/08-17 Лист17741/0/2-21
(О. Ярема) Про онлайн-платформу для взаємодії 
органів виконавчої влади з громадянами та 
інститутами громадянського суспільства 
(ВзаємоДія)

39
02.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05307/08-17 Лист17735/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про визначення єдиного суб’єкта 
управління довгостроковими фінансовими 
вкладеннями держави

40
02.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05308/08-06 Доручення27759/0/1-21
(Д. Шмигаль) За результатами наради, проведеної 
під головуванням Прем’єр-міністра України 31 
травня 2021 року щодо погашення заборгованості 
із заробітної плати

41
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

05315/08-03 Розпорядження535-р
Про затвердження комплексного плану заходів 
щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих 
безвісти за особливих обставин, жертв 
насильницьких зникнень, членів їх сімей

42
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05331/08-17 Лист17917/0/2-21
(О. Ярема) Про проведення наради щодо 
узгодження розбіжностей у проєкті постанови 
КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 35" 
03.06.2021 о 16-00

43
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05333/08-06 Доручення1094/22/1-21
(Д. Шмигаль) Про Протокол № 1 засідання 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
12.01.2021

44
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05334/08-06 Доручення27576/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про виконання протоколу №3 
засідання робочої групи з питань безпеки водних 
ресурсів держави та забезпечення населення 
якісною питною водою в населених пунктах 
України

45
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05335/08-06 Доручення27746/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо програм, які 
підпадають під "Здійснення заходів державної 
політики з питань молоді"

46
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05336/08-06 Доручення27812/1/1-21
(О. Резніков) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про результати аудиту використання коштів на 
надання "пакунку малюка"

47
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05337/08-03 Постанова547
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

48
31.05.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

05338/08-03 Постанова548
Про схвалення Бюджетної декларації на 
2022—2024 роки

49
31.05.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05392/08-17 Лист18005/0/2-21
(О. Ярема) Про надання інформації на депутатське 
звернення Яцик Ю.Г. 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)

50
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05434/08-03 Постанова579
Про затвердження Державної цільової соціальної 
програми “Молодь України” на 2021—2025 роки та 
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України

51
02.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

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

05439/08-40 Лист1-14.1/4357/21
УКРАЕРОРУХ
Про добровільну відмову від права користування 
земельними ділянками

52
04.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Укроборонпром

05341/08-35 ЛистUOP 8.1-4683
Про підведення підсумків конкурсу дитячого 
малюнку "Намалюй свою Мрію"

53
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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05256/08-39 Лист25/7-11/11335-2
Про затвердження лімітів на спеціальне 
використання природних ресурсів у межах 
геологічної пам'ятки природи загальнодержавного 
значення «КАМ'ЯНА МОГИЛА над р. Молочна» на 
2021 рік.

54
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05257/08-39 Лист25/7-11/11336-2
Про затвердження лімітів на спеціальне 
використання природних ресурсів у межах 
геологічної пам'ятки природи загальнодержавного 
значення «КАМ'ЯНА МОГИЛА над р. Молочна» на 
2021 рік

55
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

05259/08-35 Лист1263/5.1/21
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів з реалізації 
Концепції комунікації у сфері гендерної рівності на 
період до 2025 року"

56
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05379/08-37 Лист6392/6.11.7
Про надання переліку осіб органів охорони 
культурної спадщини

57
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

05354/08-34 Лист4725/15
Про участь у Всеукраїнському вишколі 
"Джура-Прикордонник-2021" 11-17.07.2021

58
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

05422/08-32 Лист1/11-4029
Про передачу державних закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти з державної у 
комунальну власність

59
04.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я
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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

05304/08-33 Лист26-04/16293/2-2
Про надання інформації щодо Порядку виявлення 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, які проживають у зоні надзвичайної 
ситуації або можливого ураження

60
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05313/08-33 Лист28/16389/2-21
Про проведення селекторної наради з питань 
проведення вакцинації від COVID-19 в Україні 
02.06.2021 о 16-30

61
02.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05324/08-33 Лист25-04/16398/2-2
Про надання інформації щодо опорних лікарень

62
02.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

05247/08-29 Лист7/11/7849-21
Про забезпечення сталого функціонування об'єктів 
життєзабезпечення населення

63
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05297/08-19 Лист7/36.1/7918-21
Про запрошення на нараду з питань стимулювання 
регіонального розвитку 02.06.2021 об 11-30

64
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05298/08-50 Лист7/4/7925-21
Про проведення селекторної наради 02.06.2021 о 
17-00

65
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05309/08-26 Лист7/10.2/7868-21
Про законодавчі зміни у сфері надання 
житлово-комунальних послуг

66
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05322/08-50 Лист7/4/7954-21
Про перенесення селекторної наради на 04.06.2021 
о 16.30

67
02.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05332/08-20 Лист7/36.2/7946-21
Про підписання договорів

68
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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05384/08-27 Лист7/14.1/8043-21
Про надання інформації щодо підключення 
уповноважених органів містобудування та 
архітектури до Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва

69
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05385/08-27 Лист7/14.1/8044-21
Про надання інформації щодо підключення органів 
з присвоєння адреси до Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва

70
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05391/08-19 Лист7/19.4/8066-21
Про моніторинг використання коштів ДФРР

71
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05401/08-19 Лист7/19.4/8067-21
Про надання інформації щодо реалізації 
інвестиційних програм і проєктів регіонального 
розвитку, які фінансувались у
2016-2020 роках за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку

72
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

05340/08-41 Лист3902-05/30555-0
Про популяризацію інвестиційного потенціалу 
регіонів

73
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05402/08-28 Лист4708-01/30661-0
Про аналіз стану виплати заробітної плати, пенсії 
стипендії та інших соціальних виплат

74
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05311/08-28 Лист9788/0/2-21/47
Про встановлення статусу особи, яка постраждала 
від торгівлі людьми

75
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05380/08-35 Лист9901/0/2-21/57
Про надання пропозицій до проєкту плану заходів з 
реалізації Концепції створення та розвитку системи 
раннього втручання

76
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05413/08-35 Лист9940/0/2-21/58
Про погодження проекту наказу "Про внесення 
змін до форми заяви про направлення дитини з 
інвалідністю до реабілітаційної установи для 
отримання реабілітаційних послуг"

77
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05414/08-36 Лист9934/0/2-21/57
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

78
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

05421/08-35 Лист10003/0/2-21/57
Про участь у засіданні робочої групи з питань 
розроблення Національної стратегії забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2030 року 09.06.2021

79
04.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство фінансів

05305/08-20 Лист05230-10-6/1715
Про надання інформації щодо об'єктів 
соціально-культурної сфери

80
02.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

05255/08-51 Лист1/04-2-5883
Про надання уточненої інформації щодо завдань 
(проектів) інформатизації на 2022 та 2022-2024 
роки

81
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05310/08-51 Лист1/06-3-5940
Про співпрацю з питань надання адміністративних 
послуг 

82
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

05387/08-21 Лист1/04-3-6044
Про зміни у законодавстві, яке регулює порядок 
формування та ведення Реєстру адміністративних 
послуг

83
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05403/08-51 Лист1/06-6-6067
Про запуск цифрограми для медичних працівників

84
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05423/08-51 Лист1/06-6-6092
Про серіал "Тренінг для тренерів"

85
04.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вільнянський міськвиконком

05326/08-20 Лист02-02-12/618
Про виділення коштів на  будівництво 
каналізаційних очисних споруд в м.Вільнянськ

86
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

05291/08-20 Лист02-36/405-1
Про відповідність назви проєкту для фінансування 
з ДФРР

87
01.06.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05319/08-43 Лист02-68/406-1
Про нагородження Коршикової О.А. (та інші)

88
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

05437/08-09 Депутатське звернення93
Про виділення коштів на ремонт доріг

89
13.05.2021від

№
від 04.06.2021
№ 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

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05294/08-09 Депутатське звернення2/2021/28с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про надання інформації щодо територій, які 
отримають субвенцію на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

90
27.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05318/08-09 Депутатське звернення1/03
ДОР КАЛІМАН О.А.
Про виділення коштів на ремонт дороги 
О081134/М-18/-Роздол-Кохане

91
27.05.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05358/08-09 Депутатське звернення30
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про надання інформації щодо розміру субвенції на 
розроблення комплексних планів просторового 
розвитку територій територіальних громад

92
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05359/08-09 Депутатське звернення31
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про надання інформації щодо розміру субвенції на 
розвиток спортивної інфраструктури

93
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05360/08-09 Депутатське звернення32
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про надання інформації щодо розміру субвенції на 
фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження

94
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05361/08-09 Депутатське звернення33
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про надання інформації щодо розміру субвенцій на 
придбання житла для дітей-сиріт та створення 
служб підтримки осіб, які постраждали від 
домашнього насильства

95
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05362/08-09 Депутатське звернення34
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про надання інформації щодо розміру субвенцій на 
освітні потреби

96
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05363/08-09 Депутатське звернення35
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про надання інформації щодо використання коштів 
на створення центрів креативної економіки

97
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05424/08-09 Депутатське звернення16
ДОР СУХІНА В.М.
Про функціонування автобусних маршрутів

98
01.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05425/08-09 Депутатське звернення17
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на ремонт водопровідних 
мереж в смт Нововасилівка Приазовського р-ну

99
01.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

05260/08-54 Лист2384/01-11
КУ "АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКОЇ 
ГРОМАДИ"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівлі ДЮСШ Приморської міської ради

100
28.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05261/08-54 Лист2432/01-21
НДУ ЯЦИК Ю.
Про виділення коштів на придбання грейдеру та 
вакуумної асенізаторської машини

101
28.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05262/08-54 Лист2245/01-11
ГО "БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 
БАСКЕТБОЛУ"
Про виділення коштів на проведення 
баскетбольного ігрового сезону 2021-2022 років

102
28.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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05263/08-54 Лист2326/01-11
КСП "ЗАПОРІЖЗЕЛЕНГОСП"
Про виділення коштів для виплати заробітної плати 
працівникам, поточного ремонту техніки, 
придбання котлів

103
28.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05264/08-54 Лист2385/01-11
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівлі ДЮСШ 

104
28.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05265/08-54 Лист2381/01-11
Про виділення коштів для придбання машини для 
збору транспортування та складування рідких 
побутових відходів

105
28.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05266/08-54 Лист2428/01-11
КНП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ 
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Про виділення коштів на проведення медичного 
огляду призовників та допризовників

106
28.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05267/08-54 Лист2393/01-11
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на реконструкцію даху 
лікувального корпусу КНП "Більмацька центральна 
районна лікарня"

107
28.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05270/08-54 Лист2382/01-11
Про соціальні послуги

108
27.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05272/08-54 Лист2466/01-26
Про надання інформації для погодження проєктів 
розпоряджень голови облдержадміністрації

109
01.06.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05283/08-54 Лист2405/01-21
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про виділення коштів на реконструкції систем 
водопостачання та водовідведення селища 
Заповітне Водянської сільської ради

110
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05284/08-54 Лист2404/01-24
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про виділення коштів на придбання шкільних 
автобусів учнів Благовіщенської територіальної 
громади

111
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05285/08-54 Лист2403/01-21
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про виділення коштів на реконструкцію стадіону у 
с.Благовіщенка

112
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05393/08-54 Лист01-11/0629
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ"
Про виділення коштів на придбання оргтехніки

113
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05394/08-54 Лист2406/01-21
НДУ Ю.Г.ЯЦИК
Про виділення коштів на реконструкцію стадіону та 
придбання комп'ютерної техніки для КЗ 
"Дніпрорудненська гімназія "Софія ..."

114
02.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05395/08-54 Лист2437/01-11
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ"
Про виділення коштів на усунення порушень у 
сфері техногенної та пожежної безпеки

115
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05396/08-54 Лист2476/01-21
НДУ Ю.Г.ЯЦИК
Про виділення коштів на додаткові асигнування 
задля придбання медичного обладнання

116
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
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05397/08-54 Лист2402/01-21
НДУ Ю.Г.ЯЦИК
Про виділення коштів на придбання шкільного 
інвентарю та проведення ремонтних робіт

117
02.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05398/08-54 Лист2391/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО"
Про зміни до Титульних списків на проведення 
капітального та поточного ремонту

118
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05399/08-54 Лист2446/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію КНС №2 

119
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05400/08-54 Лист2436/01-11
Про фінансування реконструкції об'єкту 
водопостачання с.Петрівське 

120
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05356/08-09 Депутатське звернення02-1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ...
Про висновки та рекомендації комісії від 
27.05.2021

121
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

05420/08-40 Лист001-30/1965
Про надання документів для виділення земельної 
ділянки в користування

122
31.05.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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05273/08-40 Лист11/2025121(АП)
Про надання інформації щодо дозволу на 
складання проекту землеустрою

123
21.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

05441/08-22 Лист1/105-273
Про перегляд ставок ввізного мита на промислову 
продукцію

124
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

05286/08-43 Лист49
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І 
ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УКРАЇНИ
Про нагородження працівників

125
27.04.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05355/08-46 Листб/н
ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
ПАЛИВНИЙ КОНЦЕРН"
Про заяву щодо злочинної діяльності 
Кам'янсько-Дніпровської міської ради

126
01.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05367/08-40 Листб/н
ТОВ "НЕПТУН"
Про дострокове припинення дії Договору оренди 
водного об'єкту

127
27.05.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05277/08-44 Листб/н
ШТАБ ОБОРОНИ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ
Про проведення робочої зустрічі

128
01.06.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

05287/08-25 Лист03/00774
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження проектно-кошторисної 
документації щодо реконструкції вул. Калібрової в 
м.Запоріжжі

129
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05345/08-40 Лист530
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності земельних лісових 
ділянок

130
01.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05347/08-43 Лист283-08
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ 
ПАНСІОНАТ" ЗОР
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
лікар України" Дороганю О.П.

131
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05353/08-22 Лист08/705
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання згоди на виконання будівельних робіт 
на автомобільних дорогах

132
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05364/08-34 Лист103/3
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
КОМІТЕТУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА 
СПОРТУ МОН УКРАЇНИ
Про участь у церемонії відкриття Універсіади з 
гандболу 09.06.2021

133
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05366/08-40 Лист26/01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ І 
РИБАЛОК
Про погодження на користування мисливськими 
угіддями

134
01.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05370/08-22 Лист03/715
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про внесення змін до Статуту

135
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05375/08-25 Лист241/01-11
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
Про можливу участь у проєкті "Програми з 
відновлення України"

136
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

21
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05438/08-22 Лист7103ВИХ-21-10
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про надання інформації щодо перспективи 
газифікації районів

137
04.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05372/08-28 Лист777775
ГО "ФЕМІДА-15"
Про проведення перевірки діяльності санаторію 
"Арктика"

138
01.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05429/08-39 Листб/н
ГО "ЕКОЗАХИСТ АЗОВ"
Про перевірку щодо видачі ліцензії на поводження 
з небезпечними відходами ТОВ "СП АЗМОЛ-БіПі"

139
04.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

05301/08-25 Лист927
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про будівництво лікувального корпусу

140
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05371/08-33 Лист2534
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про встановлення ангіографу та МРТ

141
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

05269/08-16 Лист41-01/700
(К. Тимошенко) Про підготовку та подання 
інформації щодо підготовки до проведення 
засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих 
та регіональних влад при Президентові України 
03.06.2021 у м. Хмельницький

142
27.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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(адресат)
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05404/08-16 Лист41-01/702
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
31.05.2021

143
31.05.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Президент України

05411/08-02 Розпорядження493/2021-рп
Про призначення грантів Президента України 
молодим діячам у галузі театрального, музичного, 
циркового, образотворчого мистецтва, а також 
молодим письменникам і майстрам народного 
мистецтва для створення і реалізації творчих 
проектів

144
27.05.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05412/08-02 Указ188/2021
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

145
07.05.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

05390/08-22 Лист01-27/0547
Про проведення виїзної наради з питань 
збереження автомобільних доріг 08.06.2021

146
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05415/08-43 Лист01-41/0533
Про оголошення Подяки Прем'єр-міністра України 
Галущак А.Ф.

147
01.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

05320/08-43 Лист01-41/04-86
Про оголошення Подяки Прем'єр-міністра України 
Таран Ю.А.

148
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

05346/08-43 Лист01-05-28/124-к
Про оголошення Подяки Прем'єр-міністра України 
Берегович І.В.

149
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05388/08-42 Лист01-05-28/122-к
Про погодження призначення Котової Г.О.

150
31.05.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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05389/08-42 Лист01-05-28/123-к
Про погодження призначення Іванової С.С.

151
31.05.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

05368/08-22 Лист01-43/372
Про внесення змін до мережі приміських 
автобусних маршрутів

152
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05369/08-43 Лист01-31/370
Про оголошення Подяки Прем'єр-міністра України 
Браженко І.В.

153
01.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

05282/08-43 Лист1208
Про нагородження Овчаренко І.Л.

154
28.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05351/08-09 Листб/н
ДЕПУТАТ ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ СОПІНА Т.А.
Про надання інформації щодо оренди водного 
об'єкта

155
01.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05352/08-20 Лист607
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання шкільного 
автобусу

156
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05373/08-22 Лист02-01-47/277
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання аварійного стану ділянки 
дороги

157
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05430/08-43 Лист03.1-12/1110
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про нагородження Зологіної Т.В.

158
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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05431/08-43 Лист03.1-12/1111
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про нагородження Черник Т.Ф.

159
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05432/08-43 Лист03.1-12/1112
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про нагородження Товстоног Т.О.

160
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05433/08-43 Лист03.1-12/1113
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про нагородження Наприклад Н.В.

161
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

05343/08-20 Доповідна записка61д/04-01
Про неврахування рекомендацій, наданих за 
результатами позапланового внутрішнього аудиту в 
Департаменті капітального будівництва ЗОДА

162
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадскістю

05292/08-43 Доповідна запискаб/н
Про відзначення Подяками голови 
облдержадміністрації з нагоди Дня журналіста 
України

163
01.06.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

05279/08-38 Доповідна запискаб/н
Про надання копій документів до Департаменту 
житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації

164
01.06.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Департамент фінансів

05329/08-51 Лист03-29/1147
Про надання допуску до АС ЗОДА-5

165
02.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту
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№
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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

05303/08-25 Лист01-17/0487
Про виконання робіт щодо реконструкції КЗ 
"Запорізька обласна школа вищої спортивної 
майстерності" ЗОР

166
01.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

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

05410/08-20 Лист5301-3314/5321-
Про виділення коштів на придбання матеріальних 
цінностей відповідно до обласної цільової 
програми

167
02.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

05296/08-40 Лист13-8-0.6-2402/2-
Про роз'яснення нових положень земельного 
законодавства

168
01.06.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05312/08-43 Листб/н
Про нагородження Лощенка В.І. (та інші) та участь 
в урочистостях 10.06.2021 об 11-00

169
02.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05405/08-46 Лист276/01/1/11-2021
Про організацію проведення спец перевірки 
відомостей щодо наявності судимості,  її зняття, 
погашення

170
31.05.2021від

№
від 04.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05428/08-46 Лист1163/80/СВ-202
ВАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 03.07.2018 № 336 щодо 
надання в оренду земельної ділянки ТОВ "Ренджи 
Запоріжжя"

171
27.05.2021від

№
від 04.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

05348/08-49 Рішення908/168/21
РІШЕННЯ суду по справі ТОВ "Дєвора"

172
18.05.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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05416/08-49 Ухвала908/1630/20
УХВАЛА суду по справі СФГ "Клиновий"

173
27.05.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

05288/08-46 Лист15/4-218вих-21
Про надання інформації щодо обставин укладення 
охоронного договору з ПАТ "Запоріжжяобленерго" 
відносно пам'ятки архітектури "Будинок першої 
теплоелектростанції"

174
28.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05349/08-49 Лист15/3-2159-21
Про заперечення на клопотання щодо залучення 
третіх осіб по справі ТОВ "Аграрний дім"

175
31.05.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05427/08-46 Лист15/2-473вих-21
Про надання інформації щодо виконання 
будівельних робіт в Кушугумській гімназії 
"Інтелект"

176
03.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

05325/08-44 Лист02-16/128
Про запрошення на засідання Президії 07.06.2021 о 
13-00

177
02.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

05409/08-20 Лист33к/164
Про здійснення оплати за користування лініями 
безпосереднього зв'язку

178
26.05.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

05344/08-20 Лист12-10/14
Про внесення змін до обласної програми

179
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд
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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

05419/08-49 Лист280/9523/20/214
Про виклик до суду на 26.08.2021

180
01.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

05268/08-39 Лист2-2-6/1291-21
Про надання інформації щодо боротьби з 
незаконним рибальством

181
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05406/08-42 Лист34/10-1191
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про зміни керівника Управління

182
01.06.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

05407/08-22 Лист34/05-1180
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про проведення будівельно-монтажних робіт 
07.06.2021

183
31.05.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

05426/08-48 Лист1378/2
Про результати перевірки стану військового обліку 
у ТОВ "Агрофірма Ольвія"

184
28.05.2021від

№
від 04.06.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Прокуратура

05275/08-46 Лист50-1552вих21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ПП "Фарвартер-Експрес"

185
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05330/08-46 Лист52-2214вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо об'єкта 
незавершеного будівництва по просп. Соборному, 
77 в м.Запоріжжя

186
02.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

05381/08-21 Лист02/1-31-01992
Про проведення засідання регіональної робочої 
групи з питань ефективності використання 
державного майна в Запорізькій області 09.06.2021

187
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05386/08-21 Лист02/1-38-01990
Про проведення інформаційної кампанії "Мала 
приватизація"

188
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

05316/08-43 Лист040809-13/2027-
Про нагородження Агєєва Д.О. та Каштанової І.О.

189
31.05.2021від

№
від 02.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державне агентство лісових ресурсів України

05339/08-48 Лист11-07/4205-21
Про укладання договорів (контрактів) на виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень)

190
02.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

05258/08-38 Лист1738/27/5
Про прийом публіцистичних творів на здобуття 
премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу 
публіцистичну роботу в галузі журналістики

191
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

05383/08-38 Лист1784/8/5
Про надання інформації щодо стану виконання 
Закону України від 24.12.2015 № 917-VIII "Про 
реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації"

192
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції
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документа

05254/08-42 Лист22-03/38720/21
Про вимоги до мінімальної чисельності 
уповноважених підрозділів з питань запобігання та 
виявлення корупції

193
31.05.2021від

№
від 01.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

05382/08-48 Лист2263/14-01/2-21
Про надання інформації стосовно виконання Указу 
Президента України від 25.03.2021 № 122 "Щодо 
стану справ у сфері надрокористування"

194
03.06.2021від

№
від 03.06.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

05314/08-21 Лист10-57-12398
Про надання інформації щодо ДП ДПІ 
"Запоріжцивільпроект"

195
02.06.2021від

№
від 02.06.2021
№ 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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