
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 14.06.21 по 18.06.21

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

05780/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді та спорту)
Про виділення коштів на реконструкцію 
футбольного майданчика під 
багатофункціональний майданчик КЗ "Запорізька 
спеціалізована ЗОШ-інтернат спортивного 
профілю"

1
14.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05781/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів на проектно-вишукувальні 
роботи по 2-х об'єктах соціальної сфери та 
визначення замовником робіт Управління 
капітального будівництва облдержадміністрації

2
14.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05782/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на будівництво комплексу 
будівель КНП "Обласна клінічна лікарня"

3
14.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05789/08-43 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про нагородження колективу КНП "Центр 
лікувально-діагностичної та лабораторної медичної 
допомоги"  (м. Мелітополь)

4
14.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05842/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури) 
Про виділення додаткових коштів на 
реконструкцію будівлі КЗ "Запорізький обласний 
український музично-драматичний театр ім. В.Г. 
Магара"

5
15.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05843/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури) 
Про виділення додаткових коштів на фінансування 
заходів для розбудови Національного заповідника 
"Хортиця"

6
15.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05866/08-43 Довідкаб/н
З НЕКРАСОВА (Управління молоді та спорту)
Про нагородження представників молоді

7
16.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05883/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про зміну назви проєкту, що фінансується за 
рахунок коштів субвенції

8
16.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05894/08-43 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамнент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Прочана В.М.

9
17.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05914/08-26 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент житлово-комунального 
господарства)
Про підсумки планової перевірки додержання 
вимог законодавства у сферах водопостачання та 
водовідведення

10
17.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05932/08-37 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про створення КЗ "Центр дозвілля "Перлина 
Хортиці"

11
18.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05933/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів КЗ "Запорізький 
регіональний фтизіопульманологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр" для виплати 
заробітної плати медичним працівникам

12
18.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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05934/08-33 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про внесення змін до Програми розвитку охорони 
здоров'я у Запорізькій області на 2018-2020 роки

13
18.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Юридичне управління

05891/08-49 Доповідна запискаб/н
Про доцільність звернення з апеляційною скаргою 
до суду щодо задоволення позовних вимог ТОВ 
"ДЕВОРА"

14
16.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

05753/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/1
Про вжиття заходів реагування для вирішення 
питання ремонту автодоріг на території 
Кам’янко-Дніпровської ОТГ

15
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05827/08-09 Депутатське звернення111д9/15-2021/1
НДУ ПАВЛОВСЬКИЙ П.І.
Про надання інформації щодо розповсюдження 
дитячої книги "Принцеса + принцеса: довго і 
щасливо"

16
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05853/08-09 Депутатське звернення223д9/15-2021/1
НДУ СОВСУН І.Р.
Про надання статистичних даних щодо обсягів 
імпорту товарів з Республіки Білорусь у Запорізьку 
область

17
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05875/08-09 Депутатське звернення375/2
НДУ НІКІТІНА М.
СТАРОСТА СІЛ УСПЕНІВКА, КРАСНОГІРСЬКЕ 
ТА ІНШИХ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ 
РЕПЕТУН О.
Про ремонт дороги О 080619 
Гуялйполк-Успенівка-Тимирівка-Зелене Поле

18
16.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

3
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05907/08-09 Депутатське звернення96д9/6-2021/198
НДУ КУНАЄВ А.
Про сприяння у проведенні прямої гарячої лінії 
06.07.2021 з 12-00 до 13-00

19
16.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

05944/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/2
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про звернення колективу Василівської ЗОШ І-ІІ ст. 
№ 1 щодо залишення одинадцятирічного терміну 
навчання

20
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

05811/08-15 Лист6746.2/5912.2/21
Про вчинення домашнього насильства

21
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

05787/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-210
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання дозволу розроблення проєкту 
землеустрою та надання в оренду земельної 
ділянки с. Нове Запоріжжя

22
10.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

05836/08-41 Листб/н
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ) GMBH
Про проведення тренінгової програми 
23.06-24.06.2021 м.Запоріжжя

23
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05776/08-22 ЛистЦ-2-88/2984-21
Про проведення відкритого обговорення проєкту 
Інвестиційної програми з розподілу електричної 
енергії 01.07.2021 (11-00) м.Київ

24
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

4
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05783/08-21 Лист79/10
СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ МАЛИХ, СЕРЕДНІХ І 
ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Про направлення інформаційних матеріалів

25
03.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05793/08-49 Лист178-ю
ТОВ "ПРЕОБРАЖЕНСЬКЕ"
Апеляційна скарга по справі ТОВ 
"Преображенське"

26
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05796/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ГЛАДКИЙ, 
ЯЦЕНКО ТА ПАРТНЕРИ"
Про надання інформації щодо звернення Вірченко 
Д.С.

27
10.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05804/08-38 Лист136
СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ УКРАЇНИ, 
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ
Про участь у програмі "Сьогодні. Головне" 
17.06.2021 о 19-00 щодо порядку у шкільних 
їдальнях

28
14.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

05805/08-39 Лист309
ТОВ "ВТФ "ЕЛЕГІЯ"
Про постачання обладнання для екологічного 
моніторингу якості атмосферного повітря, 
поверхневих і грунтових вод

29
07.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05808/08-40 ЛистZA0120_01_21
ТОВ "УКРТАУЕР"
Про сприяння у переукладанні договірних відносин 
з Долинською ОТГ щодо оренди земельних ділянок 

30
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05809/08-32 Лист418
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ МОН УКРАЇНИ
Про розроблення проєкту моделі регіональної 
програми науково-технічного розвитку та 
проведення форуму Рад молодих вчених 
03.-05.08.2021

31
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05835/08-24 Лист777/8
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про засідання Міжвідомчої робочої групи 
18.06.2021р. об 11-00

32
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

05845/08-33 Лист42/1506
ТОВ "ФАВОРИТ 2014"
Про антиковідний ізоляційний тент

33
15.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05846/08-33 Лист01/06/21
АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ МЕДИЧНОЇ 
ТЕХНІКИ УКРАЇНИ "УКРМЕДПРОМ"
Про забезпечення медичним обладнанням

34
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05886/08-22 Лист44/09-001310/П
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про порушення строків оплати за 
електропостачання Пологівською РДА

35
01.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05909/08-51 Лист2400
ТОВ "БІС-СОФТ"
Про впровадження взаємоінтегрованих 
веб-сервісів, що входять до проєкту "SMART 
РЕГІОН"

36
16.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05920/08-49 Листб/н
АДВОКАТ КРОШКА В.В.
Про участь у судовому засіданні по справі за 
позовом до ПП "Адам" в режимі відеоконференції 
26.06.2021

37
17.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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05948/08-48 Лист12/1090
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКОЇ 
ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про запрошення на урочисті заходи з нагоди 
відкриття Дивізіону катерів морської охорони 
25.06.2021

38
01.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Партії та громадські організації

05960/08-43 Листб/н
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 
ТА ПРАЦІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
Про присвоєння почесного звання Зубкову П.П.

39
15.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Суди

05801/08-49 Лист580/2634/20/489
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про завірену копію ухвали суду

40
08.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05888/08-49 Ухвала326/959/21/1788/
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до Коларівської сільської ради та інших

41
11.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05889/08-49 Лист280/5188/20
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
ДОДАТКОВА ПОСТАНОВА по справі ДП 
"Національна атомна енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом"

42
09.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05910/08-49 Лист4587/2021
ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАП. ОБЛ.
Про направлення матеріалів по справі № 
323/1137/21

43
14.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05911/08-49 Лист580/2634/20
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду 30.06.2021 (м. Київ)

44
10.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

05757/08-06 Доручення26326/2/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...
Про звернення депутатів Бердянської міської ради 
щодо внесення доповнення до Закону України від 
08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного 
внеску загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування" та відміни посиленого карантину

45
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05762/08-06 Доручення28489/1/1-21
(О. Уруський) Про визначення потреби в 
автотранспортних засобах ПрАТ "АвтоКрАЗ" та 
можливості їх придбання

46
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05763/08-03 Розпорядження619-р
Про розподіл у 2021 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі 
центрів надання адміністративних послуг

47
09.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05799/08-03 Розпорядження620-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству цифрової 
трансформації на 2021 рік

48
09.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05825/08-06 Доручення29747/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання Протоколу наради щодо 
реалізації проєктів зрошення земель

49
09.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

05826/08-06 Доручення29378/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про Рекомендації Комітетських слухань на тему: 
«Про забезпечення стабільного українського 
мовлення на тимчасово окуповані та прикордонні 
території України»

50
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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05837/08-06 Доручення29164/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання протоколу засідання 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій  № 31 від 
07.06.2021

51
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05838/08-06 Доручення18883/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання окремих питань у 
сфері надання житлово-комунальних послуг

52
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05847/08-03 Розпорядження622-р
Про розподіл у 2021 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 
місцевості

53
09.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05903/08-06 Доручення30144/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання інформації за 
результатами наради від 15.06.2021 щодо 
використання коштів з програмами медичних 
гарантій

54
16.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05943/08-06 Доручення30248/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЗІНКЕВИЧ Я.В.
Про звернення голови ГО «Капітан Флінт» та 
інших щодо відсутності можливості проходити 
лікування інвалідам війни, учасникам бойових дій

55
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05954/08-03 Розпорядження626-р
Про розподіл у 2021 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів 
соціально-культурної сфери

56
16.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05971/08-06 Доручення28492/2/1-21
(Д. Шмигаль) Про реалізацію рішення Міжвідомчої 
комісії з питань національно-патріотичного 
виховання

57
18.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ паперовий паперова
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05972/08-06 Доручення28726/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про деякі заходи щодо збереження та 
відтворення лісів

58
18.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Інші корпорації

05848/08-22 ЛистЦЕ-7/1920
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення відкритого обговорення проєкту 
Плану розвитку системи розподілу АТ 
"Укрзалізниця" на 2021-2025 роки зі змінами 
17.06.2021 об 11-00 (м. Київ)

59
07.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економіки

05828/08-41 Лист3902-05/31810-0
Про виконання Плану заходів щодо популяризації 
інвестиційного потенціалу України у світі на період 
до 2025 року 

60
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05858/08-48 Лист4315-07/31977-0
Про надання інформації щодо Плану заходів до 
мінімізації  дій РФ з дестабілізації ситуації в 
економіці України 

61
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05902/08-28 Лист05902/08-28
Про надання інформації щодо стану виконання 
плану заходів з реалізації Основних напрямів 
реалізації державної політики у сфері зайнятості 
населення та стимулювання створення нових 
робочих місць на період до 2022 року 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 
03.03.2020 № 216-р (№ 02693/08-03))

62
16.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики
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05918/08-22 Лист26/1.4-7.1-9366
Про сприяння у проведенні спеціалізованих 
аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб 
населення

63
16.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

05791/08-32 Лист22/9.2-3164-21
Про розповсюдження інформації щодо проведення 
підготовчих курсів зі стипендіальним 
забезпеченням для молоді з тимчасово окупованих 
територій та лінії зіткнення у регіональних засобах 
масової інформації та офіційних веб-сторінках 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування

64
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

05830/08-41 Лист413/14-194/087-
Про номінування на премію ЮНЕСКО «Місто, що 
навчається 2021»

65
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ паперовий паперова

05941/08-41 Лист51/17-248/1-414
Про перенесення візиту корейської делегації на 
період з 28.06-02.07.2021 в рамках співпраці 
України і Республіки Корея в інвестиційній сфері

66
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

05942/08-37 Лист5321/15
Про участь у Всеукраїнській 
історично-просвітницькій акції «Стежками наших 
героїв» 7-11.07.2021 (Рівненська обл.)

67
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05955/08-37 Лист5324/15
Про скасування Всеукраїнського вишколу 
«Джура-Прикордонник-2021»

68
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05766/08-32 Лист1/11-4265
НДУ ШЕВЧЕНКО Є.В.
Про забезпечення прав і свобод учнів Запорізького 
класичного ліцею

69
14.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05807/08-32 Лист1/9-310
Про проведення Всеукраїнської стратегічної сесії 
"Освіти України-30" 24.06.2021 в м. Харків

70
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05850/08-32 Лист1/9-315
Про участь у Форумі "Україна 30" 23.06.2021 (м. 
Київ)

71
15.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05761/08-33 Лист28/17511/2-21
Про впровадження «е-лікарняних»

72
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05892/08-33 Лист26-04/17952/2-2
Про фінансово-економічні розрахунки щодо 
виготовлення посвідчень та нагрудних знаків 
"Почесний донор України"

73
16.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

05759/08-26 Лист7/10.2/8487-21
Про інформування за результатами онлайн-наради 
щодо роботи підприємств ВКГ

74
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05788/08-41 Лист7/36.3/8516-21
Про погодження проєкту Закону України "Про 
транскордонне співробітництво" (у новій редакції)

75
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05797/08-26 Лист7/32/8543-21
Про надання інформації щодо стану теплових 
мереж

76
14.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05817/08-26 Лист7/9.3.2/8576-21
Про проведення онлайн-наради з органами 
місцевого самоврядування щодо впровадження 
енергоефективних заходів у житлових будинках 
16.06.2021 об 11-00

77
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05818/08-20 Лист7/19.5/8591-21
Про надання інформації щодо фінансування 
проєктів будівництва

78
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05819/08-20 Лист7/19.2/8593-21
Про надання інформації щодо проєктів, які 
потребують наближення фінансування за рахунок 
коштів ДФРР на липень-серпень 2021 року

79
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05856/08-26 Лист7/32/8682-21
Про надання інформації щодо укладання договорів 
між підприємствами, що надають послуги з 
централізованого теплопостачання, які 
використовують природний газ

80
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05893/08-26 Лист7/10.1/8757-21
Про оновлення складу територіальних комісій з 
питань узгодження заборгованості з різниці в 
тарифах

81
16.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05940/08-26 Лист7/11.1/8847-21
Про надання інформації щодо багатоквартирних 
житлових будинків, де створено ОСББ, в яких 
відсутні прилади комерційного обліку теплової 
енергії

82
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05908/08-35 Лист10864/0/2-21/57
Про внесення змін до списку учасників конкурсу 
для дітей "Зіркові канікули" у "Світі талантів"

83
17.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05879/08-28 Лист6072/02/09.4-21
Про надання інформації щодо обсягу потреби у 
бланках посвідчень і нагрудних знаків

84
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

05877/08-20 Лист08040-10/2-2/18
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників державних органів, що утримуються за 
рахунок державного бюджету

85
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

05851/08-51 Лист1/06-6-6485
Про поширення інформації щодо Цифрограму 

86
15.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05880/08-20 Лист1/20-3-6537
Про надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів 
надання адміністративних послуг у 2021 році

87
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05784/08-43 Лист01-1421/23-1
Про нагородження Гищука В.Д.

88
09.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05929/08-20 Лист01/03-23/01926
Про співфінансування проєктів

89
10.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

05852/08-34 Лист02-72/468-1
Про участь у відкритті Мелітопольської 
дитячо-юнацької спортивної школи № 3  16.06.2021 
о 15-45

90
15.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05951/08-37 Лист02-72/476-1
Про проведення десятого щорічного фестивалю 
Мелітопольщини "ЧерешнЕво" 18.06.2021 о 17-45 
(м. Мелітополь)

91
18.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

05969/08-20 Лист03-05/0758
Про виділення коштів на придбання спеціалізованої 
техніки

92
18.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

05867/08-43 Лист01.01-21/779
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ 
ВОЗНЕСЕНІВСЬКОГО Р-НУ
Про присвоєння почесного звання Нестеровій О.С.

93
07.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

05900/08-43 Лист01-15/77
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про нагородження Федорової Н.О.

94
15.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Молочанська міська рада

05959/08-20 Лист11-24/0870
Про виділення коштів на проведення фестивалю 
"Срібна купальська роса" 09.07.2021 (с. 
Виноградне)

95
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

05949/08-43 Лист03-05/0713
Про нагородження Вітер Ю.О.

96
09.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська міська рада

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05887/08-20 Лист03-35/4753
Про внесення змін до помісячного розпису 
субвенції

97
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

05844/08-26 Лист02-16/2297
Про сприяння у придбанні сміттєвоза

98
15.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05771/08-09 Депутатське звернення008
ДОР ГУРСЬКА Н.М.
Про відновлення роботи госпітального відділення 
для учасників бойових дій в КНП "Запорізька 
обласна клінічна лікарня"

99
14.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05924/08-09 Депутатське звернення10
БІЛИЙ О.Г.
Про вирішення питання щодо ремонту приміщення 
КЗ "Центр дитячої та юнацької творчості"

100
16.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

05810/08-54 Лист2634/01-21
НДУ НІКІТІНА М.
Про звернення гр. Квітка В.В. щодо газифікації с. 
Успенівка Гуляйпільського р-ну та ремонту дороги 
Гуляйполе - Успенівка

101
11.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05834/08-54 Лист2660/01-10
ДОР ГАЛІЦІН О.О.
Про виділення коштів на ремонт доріг Коларівської 
та Чернігівської ОТГ

102
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05904/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР МАТВІЄНКО В. ТА ІНШІ
Про виділення коштів на ремонт доріг комунальної 
власності в населених пунктах Токмацької міської 
територіальної громади

103
15.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05913/08-54 Лист2672/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ"
Про виділення додаткових коштів на ремонт 
будівель та приміщень

104
15.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05926/08-54 Лист2199/01-13
Про передачу майна

105
16.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05946/08-54 Лист01-26/0730
Про надання інформації щодо електронних карток 
районів Запорізької області

106
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05756/08-09 Депутатське звернення16
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування заходів

107
09.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05841/08-09 Депутатське звернення18
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання висновків та рекомендацій

108
09.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05927/08-54 Лист01-26/0729
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про проведення наради 20.07.2021 об 11-00

109
17.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

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

05764/08-43 Лист001-03/2147
Про нагородження Воронка Ю.С. та інших

110
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

05770/08-43 Лист1/122-4
Про нагородження Клейнера І.С.

111
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05872/08-22 Лист1/105-293
Про заборону на ввезення трансформаторів, 
вироблених в РФ або з підприємств, що належать її 
громадянам

112
14.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Український графіт"

05813/08-43 Лист13/2756
Про нагородження Тюнягіна Р.В., Борисюка К.В.

113
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

05870/08-20 Лист11-3392
Про фінансування заходів та внесення змін до 
Програми сприяння розвитку 
матеріально-технічної бази, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки ЗСУ...

114
14.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

05861/08-48 Лист2001
В/Ч А3369
Про включення кандидатури до складу Ради 
оборони при облдержадміністрації

115
06.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05896/08-43 Лист3674
В/Ч А1973
Про нагородження Шабатури В.С. та інших

116
15.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05937/08-48 Лист3/33/11/1-1609
В/Ч 3033
Про внесення змін до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин ЗСУ...

117
15.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05938/08-48 Лист3/26/10/3-760
В/Ч 3026
Про внесення змін до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин ЗСУ...

118
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05973/08-43 Лист35/1213
В/Ч А2176
Про нагородження Герасімова О.В. та Строкача 
М.К.

119
16.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05974/08-43 Лист3/33/9/2-1643
В/Ч 3033
Про нагородження Танкушина Д.О. та інших

120
18.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька АЕС

05778/08-33 Лист75-71/14349
Про ініціативу постачання кисню медичного 
газоподібного

121
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05862/08-21 Лист1506-01-02-01/2
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
"АВТОКОЛЬОРИТ"
Про направлення документів стосовно списання 
майна

122
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05897/08-40 Лист15-06-21
ТОВ "ЗАПОРІЖНАФТОСИНТЕЗ"
Про повернення пакету документів щодо 
встановлення меж земельної ділянки

123
15.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
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

05898/08-22 Лист14/1431
ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про участь у святкуванні 88-річчя підприємства 
25.06.2021 о 14-00

124
15.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05923/08-21 Лист313/16/611
ТОВ "ДІАСЕРВІС"
Про надання роз'яснень щодо оренди нерухомого 
майна

125
17.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05956/08-26 Лист35
ТОВ "ОЛЕКСАНДРІВКА"
Про видачу ліцензії на провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання

126
18.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05790/08-40 Лист562
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні лісові 
ділянки

127
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05890/08-22 ЛистЦ-2-88/3062-21
АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про перенесення відкритого обговорення проєкту 
Інвестиційної програми Товариства 29.06.2021 об 
11.00

128
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05962/08-20 Лист322-08
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ 
ПАНСІОНАТ"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівель закладу

129
18.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

05859/08-20 Лист413
Про виділення коштів на заходи з 
соціально-економічного і культурного розвитку 
заповідника

130
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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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

05772/08-39 Лист1
ГО "СОЮЗ ГРАЖДАН ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ"
Про збереження тваринного світу заповідника 
"Гайчур" 

131
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05873/08-43 Лист14.06/2021-2
ГО "НАРОДНА САМООБОРОНА ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про нагородження Тіунова С.М.

132
14.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05917/08-28 Лист29/СВ
ГО "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ МВС УКРАЇНИ"
Про поновлення захисту соціальних соціальних 
прав ветеранів та пенсіонерів силових структур

133
15.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05919/08-26 Лист06/7
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ "ПОРАДА"
Про проведення зустрічі щодо монополізації у 
сфері вивезення відходів ТОВ 
"Вельтум-Запоріжжя"

134
16.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Установи культури

05792/08-20 Лист01-05/159
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ 
ЗАПОВІДНИК "КАМ'ЯНА МОГИЛА"
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
А-2 комплексу будівель та споруд 

135
09.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05957/08-43 Лист106
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ"
Про нагородження Пересипкіна Ф.Ю. та інших

136
16.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05958/08-43 Лист105
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ"
Про присвоєння почесного звання Попандопуло 
З.Х.

137
16.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05800/08-20 Лист319
КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ"
Про надання інформації щодо коригування 
проектно-кошторисної документації

138
14.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05860/08-33 Лист01/2088
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про зміну назви установи

139
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05865/08-33 Лист21/2087
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про надання пояснень щодо пункту 30 Акту 
моніторингового обстеження дитячого закладу 
охорони здоров'я та відпочинку

140
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05885/08-33 Лист11/1056
ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМАНАЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР
Про надання дозволу на експлуатацію медичного 
обладнання

141
11.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

05869/08-40 Лист706
ФЕДОРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ
Про переоформлення земельної ділянки

142
10.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05967/08-20 Лист06-1171
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
ДМИТРА ДРАГОМАНОВА
Про фінансування  реконструкції системи 
зрошення в с. Лазурне Мелітопольського р-ну

143
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

22



№
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

Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

05970/08-37 Лист0.1/21/1182/8/2-
Про проведення історичного фестивалю "Дике 
поле. Шлях до Європи" 17.07.2021 з 14-00 (с. 
Назарівка, Мариупольського р-ну)

144
18.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Черкаська ОДА

05878/08-37 Лист13567/01/01-56
Про інформування щодо приналежності 
відповідного орнаменту до етнографічного регіону

145
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

05752/08-16 Лист09-07/30
Про проведення селекторної наради 14.06.2021 о 
13-00

146
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05768/08-16 Лист09-07/29
(Я. Козачок) Про надання пропозицій щодо заходів 
за участю Президента України

147
14.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

05806/08-16 Лист41-01/762
(К. Тимошенко) Про надання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
14.06.2021

148
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05915/08-16 Лист09-07/31
Про проект Закону щодо основ національного 
спротиву №5557 та законопроект щодо внесення 
зміни до статті 1 Закону України «Про чисельність 
Збройних Сил України» стосовно збільшення 
чисельності Збройних Сил України у зв'язку із 
прийняттям Закону України «Про основи 
національного спротиву» (забезпечення проведення 
медіа-заходів)

149
17.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Президент України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

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

Тип, 
носій інформації
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05857/08-02 Указ230/2021
Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і 
свобод захисників України

150
11.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

05755/08-16 Лист15/3-04/1224
Про проведення занять з дітьми у літній період 
щодо протидії домашньому насильству

151
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

05775/08-25 Лист01-24/0609
Про моніторинг будівництва об'єктів

152
14.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05816/08-40 Лист1044/01-29
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

153
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05921/08-26 Лист01-30/0645
Про забезпечення району якісними послугами з 
водопостачання

154
16.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05950/08-42 Лист01-40/0651
Про погодження призначення Гнибіди Є.В.

155
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

05912/08-42 Лист01-41/0656
Про погодження призначення Артеменко Н.С.

156
16.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05928/08-33 Лист01-23/0549
Про створення робочої групи з питань дотримання 
законодавства щодо охорони здоров'я на території 
Енергодарської міської ради

157
14.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05963/08-26 Лист01-29/0575
Про поновлення робіт з реконструкції 
гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення 
с. Водяне К.-Дніпровського р-ну

158
18.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05794/08-28 Лист01-18/0443
Про забезпечення реалізації державної політики у 
сфері праці та зайнятості населення

159
09.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05824/08-42 Лист01-18/0448
Про погодження призначення Бабаніної Т.В.

160
11.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05906/08-40 Лист01-17/0454
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про поновлення дії договору оренди земельної 
ділянки з ТОВ "ДЕВОРА"

161
15.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

05874/08-42 Лист01-05-28/171-к
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
голові Мелітопольської райдержадміністрації 
Судакову І.І.

162
14.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

05767/08-20 Лист02-01-28/959
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
К.-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції водопровідних 
каналізаційних мереж

163
08.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05777/08-22 Лист02-01-23/1379
Про прийняття мір щодо невиконання обов'язків 
ПАТ "Запоріжжяобленерго" та Вільнянського 
МРЕМ

164
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05785/08-20 Лист03.1-12/1140
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Про виділення коштів на придбання машини для 
збору ТПВ

165
09.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ 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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05786/08-20 Лист1672
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на будівництво зовнішніх 
мереж каналізації смт. Приазовське

166
08.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05814/08-43 Лист03.1-12/1142
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Гнатка П.Ю.

167
09.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05815/08-43 Лист03.1-12/1141
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Кузнєцової Н.С.

168
09.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05820/08-33 Лист01-32/1460
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про запрошення щодо участі у заході до  
Міжнародного дня донора Кушугумської громади 
16.06.2021 (10-00)

169
15.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05831/08-20 Лист2133
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання щодо співфінансування для 
придбання шкільних автобусів

170
27.05.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05884/08-26 Лист499
Про розгляд проєкту "Реконструкція водогону КП 
"Новогорівське" для фінансування за рахунок 
коштів ДФРР

171
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05905/08-20 Лист02-01-16/822
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт водопроводу в с. 
Новостепнянське

172
16.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05922/08-40 Лист854
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації щодо надання дозволів на 
розроблення проєктів із землеустрою

173
14.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05931/08-20 Лист1117
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування будівництва спортивного 
комплексу

174
11.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05961/08-26 Лист01-69/634
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про невідповідність  платіжних квитанцій за 
житлово-комунальні послуги переданим 
показникам

175
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент охорони здоров`я

05823/08-33 Доповідна запискаб/н
Про ситуацію, яка склалася в комунальному 
некомерційному підприємстві "Спеціалізована 
медико-санітарна частина" Енергодарської міської 
ради 

176
15.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

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

05832/08-48 Лист5301-3638/5307-
Про відпрацювання питання взаємодії між 
державними органами влади та ГО в умовах 
зовнішньої агресії

177
15.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05936/08-46 Лист1227/01/12-2021
Про внесення змін до обласної Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки в Запорізькій області...

178
15.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

05779/08-40 Лист0800-1202-6/408
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою

179
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05812/08-43 Лист0800-0802-6/407
Про нагородження Антонової Г.В. (інші)

180
11.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

05947/08-22 Лист101.1.1-489
Про висловлення подяки за співпрацю і підтримку

181
11.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

05822/08-46 Лист15/1-1942-20
Про вжиття заходів до реєстрації припинення за 
боржником речових прав на спірні земельні 
ділянки

182
11.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05871/08-46 Лист15/1-689вих-21
Про неправомірне використання земельної ділянки 
ТОВ "СТАРСКРІМ"

183
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05901/08-46 Лист15/2-494вих-21
Про скерування пояснень щодо позову до ТОВ 
"ГЛОБО АГ" до Господарського суду Львівської 
обл. 

184
14.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05945/08-46 Лист34-145вих-21
Про внесення змін до обласної програми

185
15.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05968/08-43 Лист1557
Про нагородження Фалдіна Є.В. (та інші)

186
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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05821/08-21 Лист02/1-38-02161
Про проведення інформаційної кампанії

187
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05863/08-43 Лист101/1033
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про нагородження Яланської М.І. та інших

188
09.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05864/08-43 Лист101/1019
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про нагородження Демешка О.І. та інших

189
09.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05899/08-20 Лист08/783
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про можливість залучення додаткових джерел 
фінансування

190
16.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05916/08-48 Лист101/1056
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про внесення змін до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин ЗСУ...

191
15.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05935/08-46 Лист19/108/2-15704-
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
Про внесення змін до обласної Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки в Запорізькій області...

192
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05939/08-20 Лист129
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР"
Про преміювання Савенкової О.О. за червень 2021 
року

193
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05966/08-48 Лист34/10-1287
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ В ЗАП. ОБЛ.
Про тимчасове виконання обов'язків начальника 
Управління

194
15.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

05953/08-42 Лист178/11-4/02-21
Про проведення опитування серед держслужбовців 
щодо виявлення гендерних стереотипів 
23.06.-23.08.2021

195
17.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

05833/08-48 Лист1478/к
Про надання акту перевірки стану організації та 
ведення військового обліку призовників в 
Територіальному управлінні Служби судової 
охорони

196
10.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

05925/08-46 Лист08-67/2280
Про надання інформації щодо додержання 
законодавства про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів за травень 2021 року

197
10.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

05754/08-46 Лист52-2545вих21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'ятки культурної 
спадщини "Будинок Катерининської залізниці"

198
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05769/08-46 Лист50/1-1896вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельних ділянок, 
що перебувають у власності Чаплигіна І.В.

199
14.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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05849/08-46 Лист52/2665вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо виплати премій та 
надбавок директору КУ "Центр 
фінансово-статистичного аналізу та 
матеріально-технічного забезпечення освітніх 
закладів" ЗОР

200
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05868/08-43 Лист07-894вих-21
Про нагородження Редьки І.І. та інших

201
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

05964/08-46 Лист11191/41/32/03-2
Про надання інформації щодо наявних баз даних 
адміністративної практики стосовно гр. Хоменка 
М.В.

202
15.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05895/08-46 Лист59/4-2414н/т
Про внесення змін до обласної Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки в Запорізькій області...

203
15.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05965/08-46 Лист59/6-692
Про використання плавучого засобу LK-800 
"Захарій" з наданням лоцманів Державної служби 
морського та річкового транспорту України

204
11.06.2021від

№
від 18.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05773/08-45 Лист21-38-1972
Про надання пропозицій щодо меж територіальних 
округів , визначення їх центрів

205
10.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

05774/08-45 Лист21-28-1943
Про засоби доступу до бази даних Реєстру

206
08.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

05803/08-46 Лист16161/24/1/2-202
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Про направлення представника для участі в огляді 
у кримінальному провадженні № 
12020000000000927 18.06.2021

207
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Верховний суд України

05802/08-49 Ухвала61-5919ск21
УХВАЛА по справі Кулієва В.Е.

208
14.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Генеральний штаб збройних сил України

05795/08-48 Лист300-1/С/1967
Про скасування  розпорядження № 321/460/ДСК 
від 04.04.2019

209
05.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

05765/08-21 Лист3409/0/20-21
Про надання роз'яснень щодо здійснення державної 
регуляторної політики 

210
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

05876/08-37 Лист1202/02-0714/21
Про надання пропозицій і зауважень до проєкту 
Доповіді щодо виконання Україною Рамкової 
конвенції про захист національних меншин

211
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

05758/08-29 Лист16-10071/161-1
Про надання інформації щодо заходів цивільного 
захисту на виконання розпорядження КМУ від 
28.12.221 № 1659-р (№ 12068/08-03)

212
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05760/08-29 Лист16-10045/162-1
Про проведення заходу із наданням методичної 
допомоги щодо організації заходів з евакуації

213
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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05839/08-29 Лист16-10113/161-3
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
щодо затвердження Плану комплектування 
Інституту державного управління та наукових 
досліджень з цивільного захисту слухачами...

214
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

05840/08-22 Лист2739/2/06-01/09-
Про внесення змін до Переліків об'єктів 
будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного ремонту доріг загального користування 
місцевого значення...

215
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05855/08-22 Лист1879/2/07-02/08
Про участь у науково-практичному семінарі 
«Актуальні питання будівництва та 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг з 
цементобетонним покриттям», 15-16.07.2021 у м. 
Миколаїв

216
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05930/08-22 Лист2736/2/06-01/09-
Про внесення змін до Переліків об'єктів 
будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного ремонту доріг загального користування 
місцевого значення...

217
14.06.2021від

№
від 17.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

05798/08-35 Лист0000-0201-0/847
Про підключення до Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи "Діти"

218
11.06.2021від

№
від 14.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05829/08-35 Лист0000-0201-5/852
Про надання інформації щодо функціонування та 
ліквідації закладів інституційного догляду та 
виховання дітей

219
14.06.2021від

№
від 15.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05854/08-35 Лист0000-0204-5/860
Про проведення онлайн-майстерень з питань 
впровадження резолюції Ради Безпеки ООН 1325  
щодо забезпечення рівних прав жінок і чоловіків з 
22.06.2021

220
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
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

05881/08-28 Лист0000-030101-5/8
Про моніторинг надання соціальних послуг в 
закладах соціальної підтримки дітей, сімей та 
молоді

221
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05882/08-28 Лист0000-030202-5/8
Про змінені форми Заяви щодо призначення та 
надання житлової субсидії та Декларації про 
доходи і витрати осіб, які звернулись за 
призначенням житлової субсидії

222
15.06.2021від

№
від 16.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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