
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 07.06.21 по 11.06.21

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

05474/08-22 Доповідна запискаб/н
В.ШУСТОВ (Департамент промисловості)
Про передачу паспортів внутрішньорайонних 
приміських автобусних маршрутів загального 
користування

1
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05542/08-37 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент культури)
Про створення КЗ "Центр дозвілля "Перлина 
Хортиці" ЗОР

2
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05543/08-42 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про скорочення граничної чисельності 
Департаменту

3
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05573/08-20 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 
2021 рік ДОН ЗОДА

4
09.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05610/08-49 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про результати розгляду справи за позовом ПП 
"Курорти Приазов'я" до Департаменту соціального 
захисту населення ЗОДА

5
09.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова



№
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

05655/08-34 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту)
Про відновлення діяльності обласного центру 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

6
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05704/08-43 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про нагородження Ляліної Н.М. (інші)

7
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05705/08-43 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про нагородження колективів закладів охорони 
здоров'я

8
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05733/08-28 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про результати виконання завдання голови 
облдержадміністрації щодо вивчення можливості 
отримання даних про стан заборгованості з 
заробітної плати на підприємствах, в організаціях 
та установах області і повному обсязі

9
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05750/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент ЖКГ)
Про збільшення штатної чисельності Департаменту 
житлово-комунального господарства та 
будівництва ЗОДА з 01.07.2021

10
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05751/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент ЖКГ)
Про виділення у 2021 році коштів обласного 
бюджету на виконання робіт по проєкту 
Будівництво системи водопостачання по вул. 
Степній та вул. Центральній сщ. Новотавричеське 
Оріхівського р-ну

11
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

2



№
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

05578/08-22 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про виділення з регіонального матеріального 
резерву пально-мастильних матеріалів

12
09.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

05446/08-09 Депутатське звернення04-33/12-2021/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ
Про проведення парламентських слухань 
30.06.2021 о 15:00

13
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05721/08-09 Депутатське звернення04-14/11-2021/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про Рекомендації комітетських слухань на тему: 
"Про забезпечення стабільного українського 
мовлення на тимчасово окуповані та прикордонні 
території України"

14
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05738/08-09 Депутатське звернення04-24/13-2021/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про передачу закладів професійної 
(професійно-технічної освіти) з державної 
власності

15
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

05739/08-09 Депутатське звернення04-24/13-2021/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про розгляд колективного звернення батьків 
Запорізької гімназії № 28 щодо розв'язання 
конфліктної ситуації

16
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05598/08-09 Депутатське звернення336д9/15-2021/1
НДУ О. ЛЕОНОВ
Про надання інформації щодо реалізації проєкту 
"Велике будівництво"

17
09.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05685/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо коштів субвенції на 
фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження

18
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05687/08-09 Депутатське звернення373/8
НДУ М.НІКІТІНА
Про надання грошової допомоги на лікування 
учаснику бойових дій Довбні М.М.

19
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05696/08-09 Депутатське звернення373/13
НДУ М. НІКІТІНА
Про надання матеріальної допомоги гр. Носко І.В.

20
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

05526/08-15 Лист6221.2/21/32.2.
Про результати моніторингових візитів до будинків 
дитини

21
04.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05729/08-15 Лист6563.2/І-9985.3/
Про перевірку відомостей, наведених у зверненні 
гр. Ільченка В.О. щодо можливих порушень прав і 
свобод людини

22
10.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

05486/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-210
АТ "ПРИВАТБАНК"
Про присвоєння кадастрового номеру та надання в 
оренду земельної ділянки в с.Високогірне

23
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Громадські об'єднання

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05462/08-22 Лист22163
ГС "ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІВ 
УКРАЇНИ"
Про проведення зустрічі з питань розробки Східної 
ділянки Біляївського родовища каолінів

24
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05719/08-39 Лист10/06/001
ГО "ОБ'ЄДНАННИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ РУХ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про підтримку екологічної акції

25
10.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

05576/08-41 Листб/н
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ) GMBH
Про запрошення на участь у онлайн презентації 
"Програма ЄС Міцні регіони - Спеціальна програма 
підтримки України" 16.06.2021

26
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Заявник

05589/08-40 Лист3
ГР. ДУБОВИЦЬКИЙ С.В.
Про поновлення договору оренди землі та 
укладання додаткової угоди

27
07.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05595/08-40 Листб/н
ФОП КОЧКОВ А.П.
Про внесення змін до Договору оренди землі від 
16.01.2009 № 1/58

28
04.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05460/08-38 Лист135
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ 
УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо підтримки місцевих 
ЗМІ

29
27.05.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

05461/08-29 Лист228
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про проведення виставок у сфері безпеки 
15-18.06.2021

30
15.04.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05473/08-21 Лист51
КП "АЛЬЯНС" БІЛЬМАЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Про ліцензію на право провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання

31
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05475/08-32 Лист21/06-05/05
ГО "АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ ОСВІТИ"
Про підключення до платформи АПРО

32
05.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05483/08-51 Лист81/13
ІАЦ "ЛІГА"
Про перехід на користування продуктом LIGA360

33
28.05.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05484/08-34 Лист306
ТОВ "АМАТОР СПОРТ"
Про участь у аматорському турнірі 
19.07-20.08.2021

34
27.05.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05485/08-40 Листб/н
ГР. ГАМОЛЯ М.Л.
Про припинення договору надання водного об'єкту 
у тимчасове користування на умовах оренди

35
12.05.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05487/08-33 Лист18/3200/21
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"
Про підтримку проведення сероепідеміологічного 
дослідження розповсюдженості антитіл до 
коронавірусу

36
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05495/08-32 Лист63
ДНУ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА 
ІНФОРМАЦІЇ"
Про Сертифікаційну програму "Спеціаліст 
інвестиційного офісу"

37
01.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

05498/08-27 Лист348
ДНВП "КАРТОГРАФІЯ"
Про межі районів і територіальних громад

38
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання містобудування та архітектури 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

05500/08-20 Лист34-1774вих-21
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОКУРАТУРА У 
ВІЙСЬКОВІЙ ТА ОБОРОННІЙ СФЕРІ 
ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ
Про фінансування на закупівлю легкового 
автомобіля

39
02.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05530/08-37 Лист83
ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ 
ВОЛИНІ
Про проведення Дня традиційного костюма у 2021 
році

40
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05531/08-33 Лист1/3214/21
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про посібник "Соціальним працівникам: запитання 
та найпоширеніші запитання про щеплення від 
COVID-19"

41
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05532/08-33 Лист1/3215/21
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про посібник "Вакцинація від COVID-19: 
принципи ефективної комунікації з пацієнтами"

42
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05533/08-33 Лист1/3216/21
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про порадники з вакцинації

43
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05540/08-42 Лист215
ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Про проведення навчання з підвищення 
кваліфікації

44
02.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

05555/08-21 Листб/н
Про участь у Форумі інноваційних виробництв 
17.06.2021 (м. Біла Церква)

45
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05562/08-24 Лист726/8
ДУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про запрошення на засідання Міжвідомчої робочої 
групи 11.06.2021 о 12-00

46
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

05575/08-41 Лист07.06.2021/403-
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
Про проведення 11.06.2021 публічної дискусії

47
07.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05584/08-29 Лист3029
ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ"
Про організацію оповіщення населення з питань 
надзвичайних ситуацій

48
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05621/08-37 Лист7/21
ШОПЕН ФЕСТ
Про проведення міжнародного фестивалю "Музика 
Шопена просто неба" 17-18.07.2021

49
09.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05656/08-41 Лист1258-1/7
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
СОГДИЙСЬКОЇ ОБЛАСТІ (РЕСПУБЛІКА 
ТАДЖИКИСТАН)
Про проведення Міжнародної ярмарки "Сугд-2021" 
у м.Худжанде 23.07-24.07.2021

50
07.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05659/08-37 Лист58
ТОВ "СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК"
Про проведення Національного Сорочинського 
ярмарку 17.08-22.08.2021

51
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ 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
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Форма зберігання 
документа

05660/08-42 Лист7701-982/7716
МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО 
РЕАГУВАННЯ ДСНС УКРАЇНИ
Про проведення навчання за професією "Водолаз"

52
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05664/08-26 Лист06/09-1
ТОВ "ЗІРКА"
Про співробітництво

53
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05666/08-49 Адвокатський запит07/06
АДВОКАТ ВЕЛЬМОЖКО А.І.
Про надання інформації щодо стажу роботи 
Кармазь І.М.

54
07.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05674/08-22 Листб/н
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ "УКРАЇНА 30. 
ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ"
Про участь у форумі 14-16.06.2021

55
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05688/08-41 Лист006-656/06-21
СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ОБСЄ 
В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі спостерегачів СММ ОБСЄ 
17.06.2021

56
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05689/08-41 Лист152
ДУ "ОФІС З РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
ЕКСПОРТУ"
Про проведення міжнародного заходу UOED 
20.09-01.10.2021

57
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05691/08-33 Лист02/6-21
ГС "КОАЛІЦІЯ ЗА ВАКЦИНАЦІЮ"
Про покращення комунікації між владою, 
медичною спільнотою та громадськістю

58
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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05708/08-49 Адвокатський запит10-06/21-01
АО "ЛОХМАТОВ І ПАРТНЕРИ"
Про надання інформації щодо виконання рішення 
Господарського суду м.Києва від 15.09.2019 № 
910/8271/19 щодо припинення права постійного 
користування земельними ділянками ДП "НАЕК 
"Енергоатом"

59
10.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05711/08-49 Листб/н
ПЕТРЕКЕЙ В.В.
Про відзив на позовну заяву у справі Петрекей В.В.

60
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05718/08-25 Лист201
ТОВ "СК"СТРОЙІНВЕСТ"
Про призупинення експлуатації будівлі по 
ву.Перемоги, 68

61
03.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Суди

05490/08-49 Ухвала910/1674/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Агротіс"

62
01.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05491/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

63
01.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05607/08-49 Лист580/2634/20/489
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду по справі ТОВ 
"Агрохімпродукт"

64
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

05701/08-18 Лист2007-21
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом квітня 2021 року 

65
10.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України
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05443/08-17 Лист18259/0/2-21
(Д. Шмигаль) Про проведення засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС 07.06.2021 о 16-00

66
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05449/08-03 Розпорядження570-р
Про розподіл субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для деяких категорій осіб, які брали 
участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей

67
02.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05450/08-03 Розпорядження573-р
Про розподіл субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для деяких категорій осіб, які брали 
участь у бойових діях на території інших держав, а 
також членів їх сімей на 2021 рік

68
02.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05451/08-03 Розпорядження574-р
Про схвалення методичних рекомендацій щодо 
критеріїв територіальної доступності центру 
надання адміністративних послуг, включаючи його 
територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі 
пересувні) робочі місця адміністраторів

69
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05452/08-03 Розпорядження581-р
Про віднесення посад працівників 
військово-цивільних адміністрацій до відповідних 
категорій посад в органах місцевого 
самоврядування

70
02.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05453/08-03 Постанова559
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановами Кабінету Міністрів України від 5 
квітня 2012 р. № 321 і від 1 жовтня 2014 р. № 518, 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов

71
02.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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05454/08-03 Постанова565
Деякі питання реалізації експериментального 
проекту щодо використання віддаленого 
кваліфікованого електронного підпису

72
14.05.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05515/08-17 Лист18457/0/2-21
(О. Войтович) ТОВ "АРСЕНАЛ"
Про незаконну бездіяльність ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

73
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05516/08-17 Лист18448/0/2-21
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо 
виконання доручення КМУ від 27.05.2021 № 
26655/1/1-21

74
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05517/08-06 Доручення27252/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про результати аудиту ефективності 
використання коштів на надання "пакунка малюка"

75
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05518/08-06 Доручення28514/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
Всеукраїнської наради з питань захисту прав дітей 
від 01.06.2021

76
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05519/08-06 Доручення28630/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради від 07.06. 2021 щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати

77
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05563/08-06 Доручення28297/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ШИНКАРЕНКО І.А.
Про державну підтримку для стимулювання 
розвитку громад

78
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

12
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05564/08-06 Доручення28703/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про визначення штатної чисельності 
працівників структурних підрозділів з питань 
фізичної культури і спорту, молоді та 
національно-патріотичного виховання

79
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05565/08-06 Доручення26969/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про оздоровлення та відпочинок 
дітей

80
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05583/08-17 Лист18600/0/2-21
(О. Войтович) Про звернення депутатів Розівської 
селищної ради щодо недопущення закриття 
стаціонарних поштових відділень "Укрпошти"

81
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05586/08-17 Лист18528/0/2-21
(О. Ярема) Про виконання завдань за результатами 
регіональних поїздок Президента України

82
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05600/08-06 Доручення28240/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про вшанування пам’яті дітей, які 
загинули внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації проти України

83
09.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05619/08-04 Витяг з протоколу1-77/1/21-3/2
(Д. Шмигаль) ВИТЯГ з протоколу № 77 засідання 
Кабінету Міністрів України (п. 3.2) щодо 
габаритно-вагового контролю транспортних засобів

84
09.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05622/08-03 Розпорядження583-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 30-ї річниці незалежності України

85
31.05.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05625/08-17 Лист18708/0/2-21
(О. Войтович) Про надання інформації на 
виконання доручення КМУ від 27.05.2021 № 
26828/1/1-21

86
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
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05647/08-17 Лист18727/0/2-21
(О. Ярема) Про актуальність та оптимізацію 
завдань, визначених в актах і дорученнях 
Президента України

87
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05650/08-03 Постанова585
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству охорони 
здоров’я на 2021 рік, і внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України 

88
02.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05677/08-06 Доручення26349/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення 
системи управління та дерегуляції у сфері 
земельних відносин 

89
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05678/08-06 Доручення26880/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про майно, яке повернуто у власність 
держави за рішенням суду

90
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05679/08-06 Доручення14984/73/1-21
(О. Стефанішина) Про виділення коштів для 
виплати грошової допомоги до 5 травня

91
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05680/08-17 Лист18813/0/2-21
(А. Куцевол) Про проведення семінару з 
бджільництва "Training Course on Beekeeping and 
Honey Processing Technology for BRI Countries" 
13-.07-11.08.2021

92
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05683/08-03 Розпорядження586-р
Про затвердження плану заходів з підготовки 
об’єктів паливно-енергетичного комплексу та 
житлово-комунального господарства України до 
осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його 
проходження

93
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05725/08-03 Постанова590
Про затвердження Порядку виконання 
повноважень Державною казначейською службою 
в особливому режимі в умовах воєнного стану

94
09.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05726/08-06 Доручення28427/1/1-21
(М. Федоров) Про субвенцію з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів 
соціально-культурної сфери

95
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05728/08-17 Лист18967/0/2-21
(С. Дехтяренко) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про надання інформації щодо отримання 
міжнародної допомоги для подолання загроз 
втрапити в санкційні списки, передбачені для 
чиновників та підприємств України

96
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05745/08-03 Розпорядження614-р
Про заходи з відзначення у 2021 році Дня пам’яті 
захисників України, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України

97
09.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05746/08-03 Постанова598
Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для 
підвищення кваліфікації фахівців із соціальної 
роботи та інших працівників системи соціального 
захисту

98
09.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

05670/08-22 Лист135
АТ "УКРПОШТА"
Про скарги на неотримання рахунків ТОВ 
"Запоріжжяелектропостачання"

99
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

05580/08-23 Лист37-35-23/1739
Про надання прогнозних показників зернових та 
зернобобових культур

100
02.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05581/08-23 Лист37-35-23/1740
Про надання інформації щодо рівнів цін на основні 
види сільськогосподарської продукції

101
02.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економіки

05557/08-21 Лист3611-07/31087
Про результати реалізації пілотного проекту по 
створенню Інформаційних пунктів підприємця

102
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

05458/08-41 Лист202/16-113-3780
Про візит Голови ОБСЄ 13-14.06.2021

103
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

05640/08-39 Лист25/8-12/12019-2
Про участь у онлайн семінарі з питань 
забезпечення реалізації вимог постанови КМУ від 
14.08.2021 № 827 "Деякі питання здійснення 
державного моніторингу в галузі охорони 
атмосферного повітря" 14.06.2021 об 11-00

104
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05724/08-39 Лист25/7-13/12147-2
Про наказ від 27.05.2021 № 346 "Про затвердження 
Лімітів використання (відстрілу, відлову) диких 
парнокопитних та хутрових звірів..."

105
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05748/08-39 Лист25/4-10/12220-2
Про надання інформації щодо середньорічного 
поголів’я буйволів станом

106
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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Міністерство інфраструктури

05601/08-29 Лист333/46/63-21
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
Національну систему пошуку і рятування на морі"

107
09.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05684/08-22 Лист2096/32/14-21
Про надання інформації щодо вартості 
пасажиро-кілометра перевезень автомобільним 
транспортом

108
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

05499/08-34 Лист4864/4.2
Про відрядження Власової Н.Ф. до м. Києва 
07-12.06.2021

109
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05644/08-34 Лист4995/15
Про участь у Всеукраїнському фестивалі "Зашків" 
18-20.06.2021 (Львівська обл.)

110
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

05479/08-48 Лист343/4342
КОМАНДУВАННЯ СИЛ ПІДТРИМКИ ЗСУ
Про розмінування території колишньої 275 абрб від 
вибухонебезпечних предметів

111
01.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05502/08-48 Лист220/3765
Про сприяння у проведенні літньої оздоровчої 
компанії дітей військовослужбовців

112
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

05466/08-43 Лист1/11-3912
Про нагородження Улюкаєвої І.Г.

113
01.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05561/08-33 Лист1/11-4116
Про внесення надавачами медичних послуг усіх 
форм власності інформації до електронної системи 
охорони здоров'я

114
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

17



№
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

05703/08-20 Лист1/11-4216/1/06-1
Про використання коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на заходи, 
спрямовані на боротьбу з  COVID-19 та її 
наслідками під час навчального процесу у закладах 
загальної середньої освіти (в частині придбання 
ноутбуків)

115
10.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05713/08-21 Лист1/9-303
Про передачу цілісних майнових комплексів 
закладів освіти з державної у комунальну власність

116
10.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05740/08-32 Лист1/11-4237
НДУ ШЕВЧЕНКО Є.В.
Про прийом дітей до 1 класу у Запорізькому 
багатопрофільному ліцеї № 99

117
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

05741/08-32 Лист1/11-4238
НДУ ШЕВЧЕНКО Є.В.
Про збереження Запорізького колегіуму "Еліт"

118
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

05742/08-32 Лист1/11-4239
НДУ ШЕВЧЕНКО Є.В.
Про набір до 10 класу у Запорізькій СШ І-ІІІ 
ступенів № 40

119
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

05743/08-32 Лист1/11-4240
НДУ ШЕВЧЕНКО Є.В.
Про реорганізацію Запорізької гімназії № 6

120
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05511/08-33 Лист26-02/73/99-21
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку тимчасового зупинення 
експорту препаратів крові, вироблених із 
заготовленої на території України плазми крові для 
фракціонування"

121
04.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05553/08-33 Лист10-17/16949/2-2
Про надання інформації щодо шляхів подальшої 
реорганізації та упорядкування мережі закладів 
охорони здоров’я

122
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05566/08-33 Лист26-04/16958/2-2
Про постанову Головного державного санітарного 
лікаря України від 0.06.2021 № 5 "Про 
затвердження протиепідемічних заходів у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку на період 
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19)"

123
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

05448/08-26 Лист7/10.2/8121-21
Про проведення онлайн-наради з питань 
договірних відносин у сфері централізованого 
водопостачання та  водовідведення 11.06.2021 об 
11-00

124
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05501/08-26 Лист7/10.4/8164-21
Про забезпечення підприємств 
житлово-комунальної галузі працівниками 
робітничих професій

125
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05512/08-20 Лист7/36.2/8221-21
Про надання документів щодо бюджету проєкту 
регіонального розвитку

126
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05513/08-25 Лист7/19.5/8214-21
Про виконання протокольного рішення за 
результатами селекторної наради 14.04.2021

127
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05514/08-26 Лист7/10.1/8200-21
Про моніторинг діяльності підприємств 
теплоенергетики

128
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

05597/08-41 Лист7/36.3/8299-21
Про проведення 16-го засідання 
українсько-польської Міжурядової Координаційної 
Ради з питань міжрегіонального співробітництва

129
09.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05642/08-42 Лист7/34.1/8327-21
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників структурних підрозділів з питань 
фізичної культури і спорту, молоді та 
національно-патріотичного виховання

130
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05447/08-28 Лист10107/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

131
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05582/08-28 Лист10258/0/2-21/20
Про надання інформації щодо обсягів гуманітарної 
допомоги

132
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05585/08-35 Лист10225/0/2-21/57
Про оздоровлення дітей у ДП "УДЦ "Молода 
гвардія"

133
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05599/08-28 Лист10241/0/2-21/58
Про надання дозволу підприємствам та 
організаціям громадських організацій осіб з 
інвалідністю на право користування пільгами з 
оподаткування

134
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05643/08-36 Лист10338/0/2-21/57
Про затвердження Орієнтовних штатних 
нормативів чисельності працівників малих 
групових будинків

135
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

20



№
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

05699/08-36 Лист3380/0/290-21/19
Про проведення семінару 15.06.2021 о 10-00 щодо 
функціонування системи моніторингу дітей, які 
перебувають у закладах, що здійснюють 
інституційний догляд і виховання дітей

136
10.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

05702/08-28 Лист10458/0/2-21/56
Про проведення навчальних заходів третього етапу  
у 2021-2022 рр.

137
10.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05737/08-28 Лист10533/0/2-21/57
Про надання пропозицій про проєкту типової 
програми для осіб, які постраждали від 
домашнього насильства

138
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

05525/08-28 Лист5781/09/09.3-21
Про надання інформації щодо кількості дітей 
загиблих учасників АТО/ООС

139
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05588/08-20 Лист5834/02/09.2-21
Про здійснення перегляду рішень місцевими 
комісіями щодо призначення грошової компенсації 
за нововиявленими обставинами у разі зміни 
показників опосередкованої вартості спорудження 
житла

140
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05646/08-33 Лист5921/03/10.2-21
Про надання інформації щодо чисельності 
ветеранів війни, які потребують забезпечення 
медичними виробами

141
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство фінансів

05497/08-20 Лист33010-07-6/1766
Про звітування щодо стану організації та 
здійснення внутрішнього контролю за 2020 рік

142
06.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ 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
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Форма зберігання 
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05641/08-20 Лист05110-14-6/1827
Про надання планових показників місцевих 
бюджетів на 2021 трік

143
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05652/08-20 Лист05110-14-6/1818
Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 
роки 

144
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

05527/08-20 Лист1/06-3-6146
Про співробітництво з АТ Ощадбанк

145
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05528/08-21 Лист1/06-3-6166
Про усунення розбіжностей, належного заповнення 
Google-форми щодо стану трансформації

146
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05649/08-21 Лист1/06-3-6240
Про інформування щодо розміщення ЦНАП, ТП, 
ВРМ у межах території відповідної сільської, 
селищної, міської територіальної громади

147
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

05455/08-46 Лист761/12.3.1/11-21
Про надання інформації щодо реалізації дорожньої 
карти з виконання рекомендацій Підкомітету ООН 
з попередження катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, 
видів поводження та покарання

148
03.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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05541/08-26 Лист01-1356/35-1
Про створення комісії для вирішення ситуації між 
КП "Бердянськводоканал" БМР та КП 
"Облводоканал" ЗОР

149
03.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05657/08-50 Лист01-1422/49-1
Про проведення 15.06.2021 заходу, присвяченому 
завершенню реалізації проєкту "Реконструкція ж/б 
по вул.Правди,7 м.Бердянськ"

150
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

05591/08-20 Лист01-01-44/2730
Про співфінансування для придбання ноутбуків 

151
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

05510/08-43 Лист02-68/418-1
Про нагородження Дем'яненка Є.М.

152
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05604/08-39 Лист02-48/415-3
Про перейменування території ПЗФ

153
03.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05612/08-43 Лист02-68/418-1
Про нагородження Дем'яненка Є.М.

154
07.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05613/08-43 Лист02-68/417-4
Про присвоєння Почесного звання Нікуліній Т.П.

155
07.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

05468/08-20 Лист03-01-22/1832
Про виділення коштів з бюджету міської 
територіальної громади

156
02.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05469/08-20 Лист03-01-19/1859
Про виділення коштів на завершення будівництва 
амбулаторії монопрактики в с.Кам'янське та 
с.Широке

157
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

05730/08-20 Лист2202/08-05
Про співфінансування на придбання ноутбуків

158
08.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

05464/08-20 Лист03-35/4609
Про виділення коштів на завершення будівництва 
сімейного гуртожитку в м.Приморськ

159
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ 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

05470/08-09 Депутатське звернення01
ДОР ХОЛОД О.О.
Про надання інформації щодо номенклатури та 
кількості лікарських засобів

160
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05478/08-09 Депутатське звернення043/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про виділення коштів КНП "Обласний 
перинатальний центр" ЗОР та КНП "Михайлівська 
багатопрофільна лікарня"

161
04.05.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05544/08-09 Депутатське звернення55
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про нагородження Чередніченка С.В.

162
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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05577/08-09 Депутатське звернення6/2
ДОР ПОЗДНЯКОВА-КИРБЯТ'ЄВА ЕЛЛІНА 
ГЕННАДІЇВНА
Про запрошення на засідання круглого столу 
10.06.2021

163
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Обласна рада

05471/08-54 Лист2459/01-13
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ"
Про виділення коштів на закупівлю службового 
транспорту

164
03.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05472/08-54 Лист2519/01-11
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА  
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на закупівлю апаратів ШВЛ 
типу HAMILTON C-1

165
03.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05480/08-54 Лист2469/01-21
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про фінансування реконструкції будівлі дитячого 
садку в с Велика Білозерка

166
03.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05481/08-54 Лист2493/01-21
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про виділення коштів на вирішення 
соціально-економічних питань на території 
Василівської ОТГ

167
03.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05482/08-54 Лист2494/01-21
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про виділення коштів на вирішення 
соціально-економічних проблем 
Кам'янсько-Дніпровської міської ради

168
03.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05504/08-54 Лист2481/01-21
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про фінансування ремонту КЗ "Дніпрорудненська 
спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Талант" 
Василівської районної ради

169
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

25



№
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05505/08-54 Лист2477/01-21
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вирішення питання фінансування закладів 
освіти та культури в частині виконання робіт з 
реконструкції мереж газопостачання котелень 
Кам'янсько-Дніпровської МР

170
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05506/08-54 Лист2488/01-21
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про термінове вирішення питання виділення 
коштів для попередження екологічної катастрофи 
на території Оріхівської міської ради

171
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05507/08-54 Лист2487/01-21
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

172
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05508/08-54 Лист2530/01-21
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вирішення питання фінансування спортивного 
комплексу по проспекту Азовському в 
смт.Кирилівка Якимівського р-ну

173
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05535/08-54 Лист2128/01-11
Про виділення коштів КП "Запорізький інститут 
регіонального розвитку" на погашення податкового 
боргу

174
04.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

26
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05536/08-54 Лист2325/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів для облаштування засобами 
дистанційної передачі даних комерційних вузлів 
обліку газу

175
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05631/08-54 Лист2583/01-11
Про виділення коштів на каналізаційні очисні 
споруди м.Вільнянськ

176
08.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05632/08-54 Лист2535/01-11
ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ. В.Г. МАГАРА"
Про виділення коштів на розробку 
проєктно-кошторисної документації на 
реконструкцію закладу

177
08.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05633/08-54 Лист2462/01-11
Про виділення коштів на каналізаційні очисні 
споруди в м.Оріхів

178
08.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05634/08-54 Лист2408/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію 
самопливного каналізаційного колектора 

179
08.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05635/08-54 Лист2307/01-11
Про надання інформації щодо забезпеченості 
вільного доступу до будівель і приміщень надавача 
медичних послуг осіб з інвалідністю КНП ЗОР

180
08.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05636/08-54 Лист2382/01-11
Про соціальні послуги

181
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

05637/08-54 Лист2468/01-21
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про виділення коштів на реконструкцію 
гідротехнічних споруд в с.Водяне 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

182
04.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05668/08-54 Лист01-26/0706
Про надання карти Василівського району

183
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05731/08-54 Лист2581/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на пільгові пенсії

184
10.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05732/08-54 Лист2607/01-11
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ"
Про виділення коштів на ремонт водонапірної вежі

185
10.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

05629/08-43 Лист125-643
Про нагородження Бичаєва В.Л. (інші)

186
08.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05630/08-43 Лист125-642
Про нагородження Паннік А.М. (інші)

187
08.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запоріжгаз"

05658/08-22 Лист690-Сл-7860-062
Про повідомлення щодо припинення 
газопостачання у зв'язку з ремонтними роботами 
15.06-16.06.2021

188
08.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"
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05550/08-49 Лист18-99/15
Про касаційну скаргу на постанову Північного 
апеляційного господарського суду від 19.05.2021

189
04.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05609/08-49 Листб/н
Про касаційну скаргу на постанову Північного 
апеляційного господарського суду від 19.05.2021

190
09.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Військові частини

05706/08-48 Лист3/33/8/1-1532
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання інформації щодо правових підстав 
несення служби

191
08.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

05661/08-28 Лист21-10/2024
Про виявлені порушення при відкритті БВ О/К 
"Мотор"

192
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05503/08-20 Лист14
ТОВ "АВАНГАРД-АГРО"
Про неврахування Таблиці даних платника податку 
на додану вартість

193
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05546/08-43 Лист476
КНП " ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СЛУЖБИ КРОВІ" ЗОР
Про нагородження Остопарченко Л.В.

194
02.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05554/08-43 Лист33/1182
ТОВ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про нагородження Гігуашвілі І.В. та Макарця В.І.

195
20.05.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05571/08-40 Лист358
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про вирішення питання реєстрації права власності 
на земельні ділянки

196
02.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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05572/08-40 Лист357
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання інформації щодо права власності на 
земельні ділянки

197
02.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05624/08-48 Лист4510
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про усунення виявлених недоліків щодо стану 
організації військового обліку

198
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05638/08-43 Лист14/62
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник промисловості України" Яговкіну О.С.

199
08.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05639/08-43 Лист14/61
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Котляра Ю.Д.

200
08.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05697/08-40 Лист25/50
ТОВ "СІЛЬЕНЕРГОМОНТАЖ"
Про надання документів для отримання дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою

201
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05707/08-40 Лист10-06-21
ТОВ "ЗАПОРІЖНАФТОСИНТЕЗ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

202
10.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05717/08-33 Лист213/733
ПРАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
Про забезпечення колективної вакцинації 
співробітників

203
10.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Інші кореспонденти
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05459/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 10.06.2021

204
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05509/08-20 Лист08/734
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про можливість залучення додаткових джерел 
фінансування

205
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05523/08-37 Листб/н
КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ 
КОЗАЦТВА ПРИ ЗОДА
Про участь у заході до Дня козацьких перемог 
12.06.2021 об 11-00

206
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05551/08-49 Листб/н
СВК "МОЛОЧНИЙ ЛИМАН"
Про витяги з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності 

207
03.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05567/08-40 Лист1713
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

208
01.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05568/08-40 Лист1781
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про погодження та затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

209
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05611/08-43 Лист72
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ "ГРАНІ" ЗОР
Про присвоєння Почесного звання Еделю М.Г.

210
02.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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05673/08-28 Лист03-429/1069
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Про дотримання нормативу робочих місць для осіб 
з інвалідністю

211
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05690/08-50 Лист2-16 №153
АТ "НСТУ" "ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА 
ДИРЕКЦІЯ"
Про запрошення на участь у програмі 14.06.2021

212
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05692/08-40 Лист1805
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

213
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05749/08-40 Лист363
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

214
09.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

05549/08-49 Лист280/3407/19
Про позовну заяву щодо податкового боргу

215
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

05463/08-20 Лист385
Про виділення субвенції на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку

216
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05524/08-43 Лист7/06
ГО "МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ КОЗАКІВ 
"ЗАПОРОЗЬКА СІЧ"
Про нагородження Нонки І.О. (та інші)

217
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

32



№
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

05671/08-22 Лист3
ГО "КОМФОРТНИЙ АВТОБУС"
Про кандидатуру до складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

218
04.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05672/08-22 Лист2
ГО "ЗА БЕЗПЕКУ НА ПАСАЖИРСЬКОМУ 
ТРАНСПОРТІ"
Про кандидатуру до складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

219
08.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

05602/08-28 Лист1837
КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про надання інформації щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати

220
04.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05662/08-26 Лист3428/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості КП "Облводоканал" 
перед підприємством

221
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05663/08-26 Лист3429/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості КП "Міхайлівський 
сількомунгосп" перед підприємством

222
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

05710/08-49 Лист330/899/21
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі 2/330/384/2021

223
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05712/08-49 Лист85-1258вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про позовну заяву у справі Кулієва В.Е., Шкуріної 
Л.О.

224
28.04.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи 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

05445/08-43 Лист2557
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Саржевського О.Н.

225
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05476/08-20 Лист01-11/573
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР"
Про виділення коштів на оновлення 
матеріально-технічної бази Центру

226
03.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05477/08-20 Лист01-11/581
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР"
Про виділення коштів на придбання 
Магнітно-резонансного томографу закритого типу

227
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05592/08-33 Лист359
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про забезпечення оргтехнікою

228
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

05537/08-40 Лист108/2-б
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

229
04.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05545/08-43 Лист02/1815
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Леженко Г.О. (інші)

230
04.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05556/08-40 Лист215
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

231
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

05695/08-43 Лист83-к
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про нагородження Трибушного О.В.

232
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05716/08-20 Лист204
КЗ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ЗОНЗ №1 З 
ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ 
ПРЕДМЕТІВ ТА КУРСІВ"
Про виділення коштів на капремонт їдальні КЗ

233
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

05442/08-16 Лист09-07/28
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
07.06.2021 о 13-00

234
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05579/08-16 Лист41-01/713
(К. Тимошенко) Про проведення засідання Палати 
регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад 
08.06.2021 (м.Дніпро)

235
07.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05623/08-16 Лист41-01/719
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
07.06.2021

236
07.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Президент України

05444/08-02 Указ225/2021
Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію 
людського розвитку"

237
02.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05709/08-02 Указ228/2021
Про деякі заходи щодо збереження та відтворення 
лісів

238
07.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05727/08-16 Лист15/3-07/1199
Про надання інформації щодо служб у справах 
дітей

239
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

05676/08-42 Лист01-40/0576
Про погодження призначення Долговської Г.П.

240
07.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05735/08-42 Лист01-40/0587
Про погодження призначення Чонгова Ю.І.

241
09.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

05626/08-43 Лист01-41/0498
Про нагородження Лисенко І.Л.

242
03.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05627/08-43 Лист01-41/0497
Про нагородження Інгман Т.С.

243
03.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05628/08-43 Лист01-41/0496
Про нагородження Чубич О.В.

244
03.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05694/08-40 Лист01-17/0440
Про надання оригіналу договору оренди земельної 
ділянки

245
07.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

05593/08-42 Лист01-05-28/158-к
Про погодження призначення Сметаніної В.В.

246
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

05594/08-42 Лист01-05-28/159-к
Про погодження призначення Сметаніної В.В.

247
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

05614/08-43 Лист01-05-28/154-к
Про нагородження Кучер С.І. (інші)

248
07.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

05615/08-43 Лист01-05-28/155-к
Про нагородження Ізьянової Л.О. (інші)

249
07.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

05496/08-22 Лист1265
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про усунення недоліків ремонту дорожнього 
покриття

250
07.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05522/08-50 Лист1286
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про запрошення на святкування 160-річчя 
заснування села Вознесенка 10.06.2021 о 17-00

251
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05539/08-22 Лист02-01-16/784
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання капітального ремонту 
доріг, встановлення попереджувальних знаків

252
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05590/08-25 Лист01-48/1613
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу переліку документів об'єкту 
незавершеного будівництва

253
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05605/08-20 Лист02-01-47/275
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл субвенції на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

254
02.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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05669/08-20 Лист02-24/512
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопровідної мережі до с.Юльївка

255
08.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05714/08-40 Лист06-24/1081
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про передачу в комунальну власність земельних 
ділянок

256
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05715/08-40 Лист06-24/1082
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про передачу других примірників Договорів 
оренди земельних ділянок укладених із ФОП Лагно 
Ю.П.

257
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент культури, туризму, національностей та релігій

05547/08-37 Лист02.2-09/1100
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації щодо створення комісії з 
питань розвитку НЗ "Хортиця"

258
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

05693/08-42 Лист226/03-17
Про участь Кас'яненка Д.В. у проведенні навчання 
14.06.2021

259
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Служба у справах дітей

05569/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів з обласного бюджету у 2021 
році на оплату праці та на нарахування на неї для 
забезпечення обов'язкових виплат

260
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

38
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05570/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів з обласного бюджету у 2021 
році на усунення порушень у сфері пожежної 
безпеки у закладах соціального захисту населення

261
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

05558/08-20 Лист06.2-09-07/5037
Про стан використання субвенції

262
08.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05603/08-40 Лист01-66-07/420
Про оформлення земельної ділянки

263
07.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

05534/08-20 Лист14264/5/08-01-2
Про Паспорт ОТГ та його складові в частині 
податкоспроможності бюджету громад

264
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05616/08-43 Лист14473/5/08-01-1
Про нагородження Білецької О.В. (інші)

265
09.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05617/08-43 Лист14469/5/08-01-1
Про нагородження Ганіцької О.М. (інші)

266
09.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05618/08-43 Лист14471/5/08-01-1
Про нагородження Шевченко Т.М. (інші)

267
09.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

39
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05465/08-43 Лист5301-3239/5305-
Про нагородження Чернова О.О.

268
31.05.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05675/08-22 Лист5301-3530/5321-
Про виділення пально-мастильних матеріалів та 
аварійно-рятувального обладнання

269
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

05574/08-40 Лист0-8-0.47-757/90-
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання матеріалів стосовно земельної ділянки

270
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05596/08-46 Лист147/21/01-2021
ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ СУСПІЛЬСТВА І 
ДЕРЖАВИ
Про надання інформації щодо проведення закупівлі 
радіаційних установок з прискорювачем

271
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05665/08-46 Лист2941/51/01-2021
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 2 ПОЛОГІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо гр. Кузнєцова О.І.

272
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05667/08-46 Лист1154/08/01-2021
УПРАВЛІННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Про надання переліку літніх таборів відпочинку, 
розташованих на території загальноосвітніх 
навчальних закладів

273
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

05492/08-49 Ухвала908/709/21
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Аграрний дім"

274
01.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05493/08-49 Ухвала908/1268/21
УХВАЛА суду по справі ТОВ "САН ВАТ"

275
02.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура
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05548/08-49 Лист15/3-2206-19
Про участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції по справі ТОВ "Анхель Альянс" 
14.06.2021

276
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05606/08-49 Лист15/3-2167-21
Про заяву щодо участі у судовому засідання в 
режимі відеоконференції 14.06.2021

277
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05608/08-49 Лист15/3-2173-21
Про заяву щодо участі у судовому засідання в 
режимі відеоконференції 25.06.2021

278
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05654/08-49 Лист15/4-2394-21
Про позовну заяву у справі за позовом ФДМУ

279
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

05653/08-49 Лист22-ц/8007/1518/
Про копію постанови суду у справі Мальованого 
М.М.

280
05.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

05686/08-48 Лист1954/01-17
Про виконання пропозицій акту перевірки стану 
організації та ведення військового обліку

281
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05494/08-49 ЛистУЗН/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС
Про закінчення виконавчого провадження по справі 
Мохнатко С.О.

282
31.05.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05538/08-40 Лист01-66-07/
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ 
СЛУЖБИ У ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНІ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання роз'яснень щодо оформлення 
земельної ділянки

283
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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05552/08-46 Лист2703/51/01-2021
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 2 ПОЛОГІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо гр. Луценка В.М.

284
27.05.2021від

№
від 08.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05700/08-46 Лист2601/62/01-2021
ПРИАЗОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо перевірок 
дотримання екологічних норм ТОВ "Талко"

285
03.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05456/08-46 Лист59/3/2-655нт
Про надання інформації стосовно Андруховця І.М.

286
28.05.2021від

№
від 07.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05457/08-46 Лист59/3/4-656нт
Про надання інформації стосовно Остапця Р.В. та 
Волошина А.М.

287
28.05.2021від

№
від 07.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

05467/08-46 Лист040820-13/2090-
Про надання інформації щодо коштів субвенції 
Кирилівської селищної ради

288
04.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05488/08-08 Постанова217
Про Порядок утворення спеціальних дільниць з 
всеукраїнського референдуму на тимчасовій основі

289
03.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05489/08-08 Постанова224
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 111

290
03.06.2021від

№
від 07.06.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна регуляторна служба України

05559/08-26 Лист3237/0/20-21
Про надання роз'яснень з питань ліцензування 
господарської діяльності

291
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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05720/08-21 ЛистВИХ №3395/0/
Про створення Міжрегіональної робочої групи з 
питань дерегуляції господарської діяльності

292
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05734/08-21 ЛистВИХ №3406/0/
Про проведення робочої наради з головами 
територіальних громад з питань здійснення  
державної регуляторної політики та проведення 
дерегуляції господарської діяльності на місцевому 
рівні

293
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05736/08-21 ЛистВИХ №3398/0/
Про надання інформації щодо структурних 
підрозділів, які відповідальні за реалізацію 
державної регуляторної політики

294
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з лікарських засобів

05521/08-33 Лист4618-001.3/008.0
Про надання контактних даних керівників закладів 
охорони здоров'я

295
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

05520/08-29 Лист16-9673/162
Про видання у сфері цивільного захисту та безпеки 
громад

296
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05587/08-29 Лист16-9719/161-1
Про розгляд проєкту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення законодавства з 
питань цивільного захисту"

297
08.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

05681/08-22 Лист3530/5/99-99-04-
НДУ КОРНІЄНКО О.С.
Про нелегальне виробництво та збут пального

298
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05682/08-22 Лист3531/5/99-99-04-
НДУ КОЛІСНИК А.С.
Про нелегальне виробництво та збут пального

299
10.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05723/08-22 Лист3568/5/99-99-04-
НДУ ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С.
Про нелегальне виробництво та збут пального

300
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05744/08-22 Лист3567/5/99-99-04-
НДУ ЧЕРНЄЄВ Є.В.
Про нелегальне виробництво та збут пального

301
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агенство розвитку туризму України

05648/08-37 Лист620//02-21
Про надання інформації щодо кількості засобів 
розміщення

302
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05698/08-33 Лист630//02-21
Про вакцинацію персоналу готелів

303
10.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство резерву України

05560/08-48 Лист1333/0/4-21
Про надання роз'яснень щодо створення МЦМР та 
розбронювання МЦМР

304
04.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

05645/08-20 Лист0000-030201-5/8
Про внесення змін до постанови КМУ від 
08.08.2007 № 1010 щодо користування пільгами з 
оподаткування громадських організацій з 
інвалідністю

305
09.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05651/08-42 Лист0000-04-0/8114
Про погодження призначення Абдурахманової С.П.

306
08.06.2021від

№
від 10.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

05620/08-48 Лист2350/32-04/2-21
Про надання інформації щодо медичних відходів

307
09.06.2021від

№
від 09.06.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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05747/08-48 Лист2389/28-04/2-21
Про надання згоди на розмноження документа

308
11.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

05529/08-37 Лист1476/09.6-07-21
Про інформаційні матеріали до Дня Конституції 
України

309
07.06.2021від

№
від 08.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

05722/08-37 Лист2041/8-06/21-У
УПОВНОВАЖЕНИЙ ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ 
МОВИ
Про Річний звіт щодо стану дотримання Закону 
України "Про забезпечення функціонування 
української мови як державної" у 2020 році

310
04.06.2021від

№
від 11.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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