
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.06.21 по 30.06.21

Ф21-КА
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

06065/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент захисту довкілля)
Про перерозподіл коштів, виділених Департаменту 
захисту довкілля для здійснення природоохоронних 
заходів

1
23.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06069/08-43 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про нагородження Литвиненко Т.В.

2
23.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06112/08-43 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту)
Про нагородження Волошко О.В,

3
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06113/08-33 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про заборгованість з виплати заробітної плати 
працівникам КНП "Обласний медичний центр 
серцево-судинних захворювань" ЗОР

4
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06129/08-20 Доповідна запискаб/н
З НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів на 
проєктно-кошторисну документацію на благоустрій 
КЗ "Запорізька обласна універсальна наукова 
бібліотека" ЗОР

5
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06150/08-40 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про бездіяльність голів територіальних громад та 
проблеми отримання громадянами земельних 
ділянок

6
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06214/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на реалізацію проєкту 
"Реконструкція системи газопостачання КУ 
"Запорізький обласний протитуберкульозний 
клінічний диспансер" ЗОР...

7
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06237/08-26 Доповідна запискаб/н
Е.БРУТМАН (Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва)
Про необхідність виділення коштів у 2021 році на 
завершення будівництва каналізаційних очисних  
споруд по об'єкту "Каналізаційні очисні споруди 
м.Вільнянськ- реконструкція"

8
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06240/08-26 Листб/н
Е.БРУТМАН (Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва)
Про необхідність виділення коштів у 2021 році на  
коригування проєктно-кошторисної документації та 
завершення будівництва по об'єкту " Реконструкція 
приймальної камери очисних споруд м. 
Дніпрорудне Запорізької області"

9
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06272/08-34 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді)
Про відновлення діяльності обласного центру 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

10
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06296/08-20 Доповідна запискаб/н
З.НЕКРАСОВА (Служба у справах дітей)
Про виділення коштів на усунення порушень у 
сфері пожежної безпеки у закладах соціального 
захисту дітей

11
30.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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06297/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.БРУТМАН (Департамент промисловості)
Про опрацювання питання щодо відбору 
банківських установ для залучення до обласного 
бюджету місцевого внутрішнього запозичення

12
30.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06298/08-20 Доповідна запискаб/н
З.НЕКРАСОВА (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту)
Про виділення додаткових коштів на виплати 
стимулюючих виплат, матеріальної допомоги 
працівникам, тренерам обласних спортивних шкіл, 
на виплату грошової премії спортсменам 
олімпійцям і параолімпійцям

13
30.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Юридичне управління

06165/08-46 Доповідна запискаб/н
Про порушення Департаментом економічного 
розвитку і торгівлі вимог Регламенту 
облдержадміністрації

14
25.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комісії Верховної Ради України

06205/08-09 Депутатське звернення428д9/15-2021/2
ТИМЧАСОВА СЛІДЧА КОМІСІЯ ВРУ З ПИТАНЬ 
ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНКИ СТАНУ АТ 
"УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"...
Про надання інформації з питань діяльності АТ 
"Укрзалізниця"

15
25.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

06093/08-09 Депутатське звернення04-18/09-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...  
(НДУ Арахамія Д.Г.)
Про звернення мешканки м. Запоріжжя  
Чернявської Т.А., яка порушує питання організації 
надання їй високовартісного лікування з приводу 
ускладненого онкологічного захворювання 
кишківника

16
23.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

3
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06094/08-09 Депутатське звернення04-33/12-2021/2
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ
Про перенесення парламентських слухань на період 
до припинення карантину

17
23.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06166/08-09 Депутатське звернення4805-09/33378-0
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про лист народної артистки України О. Чубарєвої 
щодо підтримки арт-проекту на річці Дніпро 
«Єднаймося!», присвяченого 30-й річниці 
Незалежності України

18
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06285/08-09 Депутатське звернення04-23/14-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ...
Про перенесення дати круглого столу на тему: 
"Доступні адміністративні послуги як індикатор 
реформи децентралізації" на 07.07.2021 об 11-00

19
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

06060/08-09 Депутатське звернення287д9-1-2021/71
НДУ МЕЛЬНИК П. (КП "Токмацька 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування")
Про включення закладу до переліку закладів 
охорони здоров'я, визначених для госпіталізації 
пацієнтів з коронавірусом

20
15.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06230/08-09 Депутатське звернення378/6
НДУ НІКІТІНА М.
Про виплату щорічної разової грошової допомоги 
до 5 травня

21
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06231/08-09 Депутатське звернення378/2
НДУ НІКІТІНА М.
Про ремонт дороги О080619 Гуляйполе - Успенівка 
- Тимірівка - Зелене Поле

22
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

4
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06266/08-09 Депутатське звернення70 02704
НДУ Ю. ТИМОШЕНКО
Про надання допомоги на лікування гр. 
Ложневській В.К.

23
22.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06269/08-09 Депутатське звернення96д9/15-2021/21
НДУ А. КУНАЄВ
Про надання інформації щодо Регіональної 
програми розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро 
по Запорізькій області на період до 2021 року

24
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06292/08-09 Депутатське звернення341д9/15-2021/2
НДУ КОЛЕБОШИН С.В.
Про надання інформації щодо присвоєння статусу 
опорного закладам загальної середньої освіти у 
Запорізькій області

25
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

06157/08-15 Лист7310.2/21/47
Про функціонування гарячої лінії для літніх та 
одиноких людей для консультування з питань 
карантину та протидії розповсюдженню COVID-19

26
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

06081/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-210
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в оренду земельної ділянки, с/р 
Володимирівська, а/д Ростов-Одеса, 328 км

27
14.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06082/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-210
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в оренду земельної ділянки, с.Замістя, 
вул. Степова,2

28
15.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Громадські об'єднання

5
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06241/08-22 Лист21/06
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "СУБ'ЄКТИ 
ТЕСТУВАННЯ ТРАНСПОРТУ НА 
ПРИДАТНІСТЬ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ"
Про включення до складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників на 
внутрішньообласних автобусних  маршрутах

29
22.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

06215/08-41 Лист2406-1
СПІВПРАЦЯ З НІМЕЧЧИНОЮ ЗАРАДИ 
РОЗВИТКУ GIZ УКРАЇНА
Про співпрацю у сфері розробки 
смарт-спеціалізації Запорізької області

30
24.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06062/08-39 Лист141/6
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Про підтримку Запорізького обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді

31
18.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06064/08-32 Лист341
ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Про проведення тренінгу "Аналітичні документи 
для прийняття та впровадження управлінських 
рішень: практика підготовки"

32
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06068/08-22 Лист29/7-793
ДП "ДОРОЖНІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР"
Про організаційно-технічні послуги у сфері 
дорожнього господарства

33
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06077/08-35 Лист005/05-06/1171
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про участь Сергєєвої О.К. у засіданні "круглого" 
столу 15.07.2021

34
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06100/08-37 Лист18/2010
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про відзначення переможців конкурсу "Молоді 
авіатори України"

35
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06106/08-49 Лист323/946/21
АДВОКАТ МАКАРЕНКО О.М.
Про позов до ТОВ "Мала Токмачка"

36
21.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06107/08-49 Лист323/1137/21
АДВОКАТ МАКАРЕНКО О.М.
Про позов до ТОВ "Мала Токмачка"

37
21.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06108/08-49 Лист323/1137/21
АДВОКАТ МАКАРЕНКО О.М.
Про позов до ТОВ "Мала Токмачка"

38
21.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06111/08-49 Лист323/1137/21
ПРЕДСТАВНИК КМУ М. ВОЛКОВ
Про позов до ТОВ "Мала Токмачка"

39
22.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06119/08-32 Лист426
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ МОН УКРАЇНИ
Про проведення щорічного конкурсу "Молодий 
вчений року"

40
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06155/08-22 Лист02
ОРГКОМІТЕТ CISOLAR 2021 & IBES 2021
Про проведення 10-ї виставки сонячної енергетики 
Центральної та Східної Європи 07.-08.07.2021 (м. 
Київ)

41
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06156/08-22 Лист50/2406
ТОВ "ФАВОРИТ 2014"
Про виробництво професійного водозахисного 
спеціального одягу

42
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06160/08-38 Лист2-16/169
СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ УКРАЇНИ, 
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ
Про участь у програмі "Сьогодні. Головне" щодо 
підсумків вакцинації населення 05.07.-09.07.2021

43
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

06203/08-41 Лист47
НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА "ДІАЛОГ ПРО 
МИР ТА БЕЗПЕЧНУ РЕІНТЕГРАЦІЮ"
Про проведення онлайн обговорення щодо 
міжрегіонального співробітництва 30.06.2021 об 
11-00

44
23.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06256/08-49 Заяваб/н
ТІТОВ І.В.
Про заяву щодо поновлення на посаді 

45
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06257/08-49 Заяваб/н
Соболь О.С.
Про заяву щодо поновлення на посаді

46
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06262/08-49 Заяваб/н
ДУБРОВСЬКИЙ В.Ю.
Про заяву щодо поновлення на посаді

47
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Партії та громадські організації

06063/08-39 Лист221-88
ГС "ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІВ 
УКРАЇНИ"
Про реалізацію інвестпроєкту ТОВ "Біляївський 
ГЗК"

48
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06088/08-37 Листб/н
Про участь у заході, присвяченому Дню 
кримськотатарського прапора 26.06.2021 о 9-00 (м. 
Запоріжжя)

49
23.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ 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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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

Посольства

06200/08-33 Лист6132/17-500-279
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БІЛОРУСЬ
Про транспортування хворої громадянки України з 
м. Мінськ

50
25.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06208/08-33 Лист6132/17-500-279
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БІЛОРУСЬ
Про транспортування хворої громадянки України з 
м. Мінськ Груднак Т.М.

51
25.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Суди

06103/08-49 Ухвала908/243/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про апеляційну скаргу ТОВ "Торгівельна компанія 
"Донрибкомбінат"

52
22.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06104/08-49 Ухвала208/243/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про апеляційну скаргу ТОВ "Торгівельна компанія 
"Донрибкомбінат"

53
22.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06105/08-49 Лист280/4298/20 (852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про позов Галутви Р.О.

54
15.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06148/08-49 Лист280/3407/19/240
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про позов ГУ ДФС до КП "Облводоканал" ЗОР

55
18.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06195/08-49 Постанова908/243/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про позов до ТОВ "Донрибкомбінат"

56
23.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06309/08-49 Ухвала908/170/21
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Преображенське"

57
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06311/08-49 Ухвала326/1062/16-а(Н/
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі Старуна С.М.

58
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06312/08-49 Лист326/1062/16-а(Н/
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду у справі Старуна С.М.

59
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

06304/08-28 Лист2355-21
Про надання інформації щодо відповідальних осіб 
за роботу з питань протидії торгівлі людьми 

60
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

06067/08-06 Доручення30817/0/1-21
(О. Стефанішина) ПРЕДСТАВНИЦТВО НАТО В 
УКРАЇНІ
Про конкурсний відбір для участі у проекті 
підвищення кваліфікації для молодого покоління 
державних службовців України "Young UA Summer 
Academy" (для фахівців, що опікуються питаннями 
євроатлантичної інтеграції України) 
27.07.-29.07.2021

61
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06120/08-17 Лист20312/0/2-21
(А. Куцевол) Про участь у онлайн-презентації 
результатів моніторингу проектів міжнародної 
технічної допомоги за 2020 рік

62
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10
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06121/08-06 Доручення30747/1/1-21
(М. Федоров) Про надання інформації щодо 
наявності лікарських засобів

63
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06123/08-06 Доручення30346/1/1-21
(М. Федоров) Про розроблення критеріїв ризику та 
уніфікованих форм актів державного нагляду 
(контролю)

64
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06124/08-06 Доручення30549/1/1-21
(М. Федоров) Про погодження відрядження голови 
облдержадміністрації 22-23.06.2021

65
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06164/08-17 Лист20394/0/2-21
(О. Ярема) Про виконання доручення КМУ щодо 
надання інформації НДУ Яцик Ю.Г. стосовно 
державних програм фінансування та субвенцій з 
державного бюджету (№ 05139/08-06)

66
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06171/08-17 Лист20451/0/2-21
(А. Куцевол) Про проведення он-лайн семінару 
"Seminar on Upgrading and Renovation of Urban and 
Rural Power Grid for Developing Countries" 
15-28.07.2021

67
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06172/08-06 Доручення48228/17/1-20
(О. Стефанішина) Про стан виконання Плану 
заходів із реалізації домовленостей, досягнутих у 
ході Четвертого засідання Комісії зі 
співробітництва між Урядом України та Урядом 
КНР

68
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06174/08-06 Доручення11139/5/1-21
(О. Резніков) Про заходи щодо захисту 
національних інтересів 

69
25.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06184/08-03 Розпорядження687-р
Про розподіл субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для деяких категорій осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, а також членів їх 
сімей на 2021 рік

70
23.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06187/08-03 Постанова647
Про затвердження Порядку взаємодії 
уповноваженої установи із заявниками, 
інвесторами із значними інвестиціями, органами 
державної влади, органами місцевого 
самоврядування з питань, пов’язаних із супроводом 
підготовки та реалізації інвестиційних проектів із 
значними інвестиціями 

71
23.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06188/08-03 Постанова639
Про внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію інфраструктурних 
проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної 
сфери

72
23.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06189/08-03 Постанова644
Про затвердження Порядку визначення компенсації 
витрат членів наглядових рад закладів фахової 
передвищої освіти державної та комунальної 
форми власності

73
23.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06190/08-04 Витяг з протоколу1-82/1/21-6/2
Витяг з протоколу № 82 засідання Кабінету 
Міністрів України (п.6.2) щодо створення центрів 
вакцинації

74
25.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06191/08-06 Доручення29465/2/1-21
(Д. Шмигаль) Про Глосарій рекомендованих назв, 
термінів та словосполучень для вживання з метою 
протидії агресії РФ

75
25.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту 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

06206/08-03 Постанова653
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

76
23.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06207/08-03 Постанова641
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
забезпечення безперервного надання 
кваліфікованих електронних довірчих послуг 
Державною податковою службою

77
23.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06216/08-17 Лист20628/0/2-21
(О. Ярема) Про зняття з контролю питань, 
визначених за результатами регіональних поїздок 
Президента України

78
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06217/08-17 Лист20665/0/2-21
(А. Куцевол) Про проведення онлайн 
семінару"Seminar on Agricultural Mechanization for 
Developing Countries" 27.07-25.08.2021

79
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06228/08-06 Доручення29537/1/1-21
(О. Любченко) Про оголошення подяки 
Прем'єр-міністра України Волковій О.В. (та іншим)

80
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06234/08-17 Лист20705/0/2-21
(О. Генчев) Про оновлення інформації для проекту 
"Євромапа України. Рейтинг європейської 
інтеграції областей"

81
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06236/08-06 Доручення31513/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради під головуванням Прем‘єр-міністра України 
від 24.06.2021  щодо недопущення руйнування 
автомобільних доріг

82
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06245/08-03 Розпорядження690-р
Про затвердження плану заходів з виконання Річної 
національної програми під егідою Комісії Україна 
— НАТО на 2021 рік та показників ефективності її 
виконання

83
16.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06271/08-06 Доручення31385/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про звернення гр. Бачуріна П.П. щодо внесення 
змін до статті 28 ЗУ "Про соціальні послуги" та 
допомоги його сину отримати послугу по догляду

84
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06284/08-04 Протокол31802/0/1-21
Про питання земельної реформи

85
30.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06286/08-06 Доручення31718/0/1-21
(О. Стефанішина) Про проведення Дня Європи у 
2021 році

86
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06288/08-03 Постанова659
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 5 червня 2019 р. № 483 і від 28 квітня 
2021 р. № 439

87
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06289/08-17 Лист20891/0/2-21
Про визначення єдиного суб’єкта управління 
довгостроковими фінансовими вкладеннями 
держави

88
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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

06079/08-43 Лист182-к
Про нагородження Британова О.О.

89
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

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

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економіки

06061/08-28 Лист4711-01/33047-0
Про забезпечення щотижневого моніторингу 
заходів із погашення заборгованості із заробітної 
плати

90
29.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06095/08-41 Лист4602-04/33104-0
Про можливості відкриття Українського 
національного павільйону в КНР

91
23.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06176/08-19 Лист4805-09/33378-0
Про надання інформації щодо виконання положень 
Генеральної угоди щодо регулювання основних 
принципів і норм реалізації  соціально-економічної 
політики і трудових відносин в Україні на 
2019-2021 роки

92
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06220/08-20 Лист2714-18/33629-0
Про надання інформації щодо використання 
бюджетних коштів на здійснення заходів з 
мобілізаційної підготовки національної економіки

93
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06282/08-28 Лист4708-01/33831-0
Про участь у нараді щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати 01.07.2021 о 
10-00

94
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

06071/08-39 Лист25/7-13/13012-2
Про проведення засідання 
Науково-консультативної ради з питань охорони 
морських ссавців 08.07.2021

95
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

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

06118/08-37 Лист7156/3.4
Про надання пропозицій до проєкту Державної 
цільової національно-культурної програми 
забезпечення всебічного розвитку і функціонування 
української мови як державної  в усіх сферах 
суспільного життя на період до 2030 року

96
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06130/08-37 Лист7192/5.11.3
Про розповсюдження інформаційних матеріалів до 
Дня Конституції України

97
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06135/08-37 Лист7177/12.3
Про надання інформації про створення проекту 
"Цифрова мапа подій"

98
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06235/08-38 Лист7357/5.5
Про звіт щодо моніторингу інформаційного 
наповнення вебсайтів органів виконавчої влади у 
2021 році

99
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

06221/08-34 Лист5531/4.5
Про інформування щодо ліквідації закладів 
фізичної культури і спорту

100
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06222/08-34 Лист5533/3.2
Про розробку нового навчального курсу для 
державних службовців та представників органів 
місцевого самоврядування в рамках програми 
"Молодіжний працівник"

101
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06318/08-34 Лист5608/15
Про участь в онлайн-презентації заходу "Вшануй" 
01.07.2021 о 9-00

102
30.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

06075/08-48 Лист220/4148
Про погодження проєкту Закону України “Про 
внесення змін до Закону України “Про правовий 
режим воєнного стану” щодо військово-квартирної 
повинності для фізичних і юридичних осіб”

103
23.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

Міністерство освіти і науки

06115/08-32 Лист1/9-329
Про розповсюдження посібника "Освітянам: 
питання і відповіді про вакцинацію від COVID-19"

104
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06218/08-32 Лист1/11-4655
Про надання інформації щодо проєктів програми 
"Спроможна школа для кращих результатів"

105
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

06316/08-32 Лист1/9-336
Про проведення першого засідання комісії з 
розподілу коштів за напрямами бюджетної 
програми "Спроможна школа для кращих 
результатів" 05.07.2021

106
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

06317/08-32 Лист1/9-337
Про сприяння розвитку мережі закладів дошкільної 
освіти

107
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06072/08-33 Лист26-04/18317/2-2
Про виготовлення посвідчень та нагрудних знаків 
"Почесний донор України"

108
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06096/08-33 Лист26-04/18429/2-2
Про затвердження протиепідемічних заходів 
відповідно до розпорядження КМУ від 31.05.202  
№ 583-р "Про затвердження плану заходів з 
підготовки та відзначення 30-ї річниці 
незалежності України"

109
23.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06125/08-33 Лист26-04/18474/2-2
Про розповсюдження матеріалів інформаційної 
антитютюнової  кампанії «Кидай курити зараз»,

110
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06185/08-33 Лист28/18664/2-21
Про тестування медичних працівників на 
професійні знання з цифрової грамотності

111
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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06193/08-33 Лист25-04/18672/2-2
Про звіт за результатами безвиїзного моніторингу 
МОЗ

112
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06211/08-20 Лист10-17/18743/2-2
Про забезпечення надання місцевими фінансовими 
органами до Головних управлінь Казначейства 
платіжних доручень на відкликання раніше 
відкритих асигнувань по капітальним видаткам за 
бюджетною програмою КПКВК 2311500 
"Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров’я"

113
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06281/08-33 Лист25-04/18967/2-2
Про надання інформації щодо закупівлі 
ангіографічних систем

114
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06303/08-33 Лист26-04/19051/2-2
Про розміщення інформаційних відеоматеріалів 
"Вакцинація людей літнього віку"

115
30.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

06083/08-33 Лист7/36.5.1/8979-21
Про функціонування центрів масової вакцинації

116
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06084/08-26 Лист7/10.1/8963-21
Про врегулювання питання заборони на період дії 
карантину здійснення розпорядниками 
(одержувачами) бюджетних коштів попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 
бюджетні кошти

117
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06109/08-26 Лист1/11.2/2306-21
Про інформування щодо виконання Протоколу № 
31 засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС 
від 07.06.2021 в частині здійснення заходів щодо 
попередження виникнення аварійних ситуацій на 
водопровідно-каналізаційних мережах

118
18.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ паперовий паперова
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06122/08-25 Лист7/11/9088-21
Про надання інформації щодо незавершеного 
будівництва об'єктів  по програмі "Питна вода 
України"

119
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06151/08-26 Лист7/10.4/9109-21
Про Порядок та умов узгодження ліцензіатами, що 
провадять господарську діяльність з виробництва 
теплової енергії, транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими (розподільними) 
тепловими мережами та постачання теплової 
енергії, ліцензування господарської діяльності яких 
здійснюється обласними та Київською міською 
державними адміністраціями, з органами місцевого 
самоврядування запозичень від іноземних держав, 
банків та міжнародних фінансових організацій для 
реалізації інвестиційних проектів

120
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06177/08-30 Лист7/34.3/9130-21
Про участь у нараді щодо виконання п.5 Плану 
організації виконання рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року 
"Про заходи державної регіональної політики на 
підтримку децентралізації влади" 02.07.2021

121
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06182/08-51 Лист1/06-6-6883
Про надання інформації щодо контактних даних 
керівників, відповідальних за цифрову 
трансформацію в громадах 

122
25.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06186/08-24 Лист7/9.3.2/9128-21
Про виконання Плану заходів на 2021—2023 роки з 
реалізації Державної стратегії регіонального 
розвитку на 2021—2027 роки в частині створення 
житлового фонду соціального призначення

123
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

06278/08-50 Лист7/4/9294-21
Про проведення селекторної наради 30.06.2021 о 
17-00

124
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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06308/08-30 Лист7/34.3/9300-21
Про участь у нараді щодо виконання п.5 Плану 
організації виконання рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року 
"Про заходи державної регіональної політики на 
підтримку децентралізації влади" 05.07.2021 о 
16-00

125
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06319/08-41 Лист1/12/2428-21
Про звітування щодо проведення чергового 
П’ятнадцятого засідання Українсько-австрійської 
змішаної комісії з питань торговельно-економічних 
зв’язків

126
30.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06070/08-35 Лист11128/0/2-21/57
Про формування рейтингу регіонів у реалізації 
Національної стратегії реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей на 
2017-2026

127
23.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06089/08-35 Лист11126/0/2-21/57
Про затвердження форм документів, необхідних 
для захисту прав дитини

128
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06173/08-35 Лист11284/0/2-21/57
Про надання інформаційних матеріалів до щорічної 
державної Доповіді Про становище дітей в Україні 
за підсумками 2020 року

129
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06233/08-28 Лист11423/0/2-21/57
Про сприяння у відвіданні інтернатних закладів

130
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06306/08-28 Лист11491/0/2-21/57
Про надання інформації щодо соціального захисту 
людей похилого віку

131
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів
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06073/08-37 Лист6285/02/11.3-21
Про проведення телемосту між ветеранами та 
волонтерами України “Від Конституції Пилипа 
Орлика до Конституції України” 29.06.2021

132
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06087/08-34 Лист6255/03/10.5-21
Про сприяння участі ветеранів війни у 
Всеукраїнських змаганнях “Ігри Нескорених 
Черкаси” 27.06.2021

133
18.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06280/08-28 Лист6493/05/12.3-21
Про проведення навчання з питань захисту прав та 
забезпечення інтересів ветеранів (м. Львів) 
05-09.07.2021

134
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

06133/08-20 Лист20040-03-2/1988
Про забезпечення підтримки програмного 
комплексу  АІС ГРК

135
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06175/08-20 Лист08040-11-2/1993
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників апаратів державник органів у розрізі 
бюджетних програм

136
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

06131/08-51 Лист1/04-2-6801
Про надання інформаційно-аналітичних матеріалів 
про стан інформатизації у сфері відповідальності 
органу

137
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06181/08-51 Лист1/06-6-2887
Про аналітичний опитувальник щодо електронного 
документообігу в громаді

138
25.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06301/08-51 Лист1/06-3-6980
Про інформаційний матеріал щодо кваліфіковані 
електронні довірчі послуги

139
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова
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МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

06267/08-20 Лист01-1476/26-1
Про співфінансування проєктів

140
16.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

06136/08-37 Лист02-68/484-1
Про участь в урочистих заходах до Дня Конституції 
України 25.06.2021 о 8-15 (м. Мелітополь)

141
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

06263/08-39 Лист01.2-02/0745
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ
Про створення спільної робочої групи по розробці 
обласної програми боротьби з карантинними 
рослинами в Запорізькій області

142
23.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

06264/08-20 Лист02-02-12/710
Про виділення коштів на завершення робіт щодо 
будівництва об'єкту "Захист від підтоплення 
м.Вільнянськ"

143
24.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська міська рада

06142/08-20 Лист860/02-11
Про фінансування об'єкту "Захист від підтоплення 
поверхневими водами в с. Успенівка 
Гуляйпільського р-ну Запорізької області - 
реконструкція"

144
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06300/08-22 Лист02-26/573
Про вирішення питання ремонту автомобільної 
дороги Чарівне-Загірне

145
24.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

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

06202/08-20 Лист02-16/2406
Про виділення коштів на заміну системи 
водопостачання в с. Піскошене

146
25.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

06102/08-54 Лист01-26/0762
Про участь у пленарному засіданні третьої 
позачергової сесії облради Абдурахманової С.П. 
24.06.2021 об 11-00

147
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06126/08-54 Розпорядження40-р
Про скликання третьої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради восьмого скликання

148
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06137/08-54 Лист2702/01-11
КЗ "МОЛОЧАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ"
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері техногенної та 
протипожежної безпеки

149
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06246/08-54 Лист2415/01-14
Про надання в оренду нерухомого майна

150
24.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

06247/08-54 Лист2833/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СЛУЖБИ КРОВІ" ЗОР
Про виділення коштів на утеплення зовнішніх стін 
та даху

151
24.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06248/08-54 Лист2876/01-21
НДУ М.НІКІТІНА
Про проведення ремонтних робіт автомобільної 
дороги Гуляйполе-Успенівка-Тимірівка-Зелене 
поле

152
24.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06249/08-54 Лист2754/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів для облаштування вузла 
обліку газу засобами дистанційної передачі даних

153
24.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06250/08-54 Лист2537/01-11
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
з виплати заробітної плати працівникам 
Підприємства

154
24.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06276/08-54 Рішення3
Про надання згоди на безоплатне прийняття з 
державної власності до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області нерухомого майна, розташованого за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Ленська, 45

155
24.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06277/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)4
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2024 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 18.03.2021 № 141

156
24.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06294/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)5
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку охорони здоров’я у Запорізькій області на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 65 (зі 
змінами та доповненнями)

157
24.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

24
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06295/08-54 Рішення6
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 29.12.2020 № 24 „Про обласний бюджет на 
2021 рік” (зі змінами та доповненнями)

158
24.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06251/08-09 Депутатське звернення24
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА 
ПЕК
Про висновки та рекомендації постійної комісії 
щодо звернення ДОР О.О. Галіцина щодо ямкового 
та/або капітального ремонту автомобільних доріг 
на території Коларівської ОТГ

159
22.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06252/08-09 Депутатське звернення31
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА 
ПЕК
Про висновки та рекомендації постійної комісії 
щодо відновлення фінансування реконструкції 
об'єкту водопостачання с.Петрівське

160
22.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06253/08-09 Депутатське звернення30
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА 
ПЕК
Про висновки та рекомендації постійної комісії 
щодо звернення НДУ Ю.ЯЦИК про вжиття заходів 
задля недопущення підтоплення захисного масиву 
"Кам'янський Под" (інші)

161
22.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06254/08-09 Депутатське звернення29
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА 
ПЕК
Про висновки та рекомендації постійної комісії 
щодо завершення виконання будівельних робіт на 
об'єкті "Реконструкція приймальної камери 
очисних споруд м.Дніпрорудне"

162
22.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

25
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06255/08-09 Депутатське звернення26
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА 
ПЕК
Про висновки та рекомендації постійної комісії 
щодо звернення НДУ Ю.ЯЦИК про вжиття заходів 
та вирішення соціально-економічних проблем 
Василівської ОТГ (інші)

163
22.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

06127/08-22 Лист001-65/2231
Про заборгованість КП "Бердянськводоканал" БМР 
перед ПАТ "Запоріжжяобленерго"

164
17.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжкокс"

06223/08-43 Лист16/731
Про нагородження Мінаєва В.В. та Ятчука Р.М.

165
23.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

06099/08-43 Лист07/2030871
Про нагородження Бондаренка В.В. та інших

166
23.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Мотор Січ"

06283/08-37 ЛистУКПиИП-8462
Про поповнення експонатом музею техніки 
Богуслаєва

167
30.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Військові частини

06139/08-43 Лист35/1253
В/Ч А2176
Про нагородження Гаврика Р.О.

168
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

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

06210/08-22 Лист522/100П
Про відвідування підприємства 01.07.2021 о 10-00

169
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

26
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Запорізька ДРЕС

06117/08-22 Лист02/26228
Про зміни адрес об'єктів Дніпровської 
електростанції

170
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06196/08-40 Лист17/06
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою (м. Бердянськ, вул. 
Туристична, 1)

171
23.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06198/08-22 Лист51
ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про підстави для припинення перевезення 
пільгових категорій пасажирів

172
23.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06199/08-40 Лист12/06
ТОВ "ОФІС-ЦЕНТ-2010"
Про надання в оренду земельної ділянки (м. 
Бердянськ, вул. Туристична, 1к)

173
23.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06239/08-40 Лист01/01/12/01/03/1
ПАТ "УКРНАФТА" ВРНП ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про  відклик листа та повернення документів ( 
01543/08-40) 

174
24.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06242/08-39 Лист368/05
ТОВ "УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ СВІЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО АЗМОЛ-БРІТІШ 
ПЕТРОКЕМІКАЛС"
Про затвердження та реєстрації реєстрової карти 
ООУВ

175
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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06243/08-32 Лист04-12.1/254
ВСП " ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І 
АРХІТЕКТУРИ"
Про організацію зустрічі в онлайн режимі 

176
22.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

06293/08-34 Листб/н
ТОВ "ФІРМА ПОЛЮС-АЙС"
Про розміщення льодової ковзанки з 
інфраструктурою

177
30.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06310/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про правову позицію за апеляційною скаргою 
№910/1956/18

178
30.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06086/08-20 Лист217
КЗ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ЗОНЗ З 
ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ 
ПРЕДМЕТІВ ТА КУРСІВ"
Про виділення коштів на капремонт майданчика 
для проведення шкільних заходів

179
18.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06092/08-20 Лист33/28-1437
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
МВС УКРАЇНИ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання

180
17.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06143/08-33 Листб/н
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВСЕ МОЖЛИВО"
Про створення експертної групи з питань 
туберкульозу, у тому числі стосовно бар'єрів та 
порушення прав пацієнтів

181
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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06145/08-25 Листб/н
ОСББ "СВІТОЧ 60"
Про припинення будівельних робіт по вул 
Дунайській, 35 та вул. Н.-Данченка, 60 (м. 
Запоріжжя)

182
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06212/08-43 Лист39
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про нагородження Головченка В.М.

183
23.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06244/08-46 Лист02/135
ПАТ" ПРИАЗОВКУРОРТ"
Скарга на дії працівників правоохоронних органів 
м.Бердянська

184
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Правові питання паперовий паперова

Установи культури

06268/08-37 Лист16
ХАРКІВСЬКО-ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ 
РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ
Про дозвіл на проведення паломницької ходи 
25.07-01.08.2021

185
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06141/08-20 Лист1049
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів для придбання апаратів 
ШВЛ

186
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06279/08-38 Лист172
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ФІЛІЇ 
АТ "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про участь у програмі "Сьогодні. Головне" 
30.06.2021 о 19-00

187
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Учбові заклади
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06101/08-37 Лист01-18/754
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Б. 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про участь у роботі ІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції "Кримські татари: 
минуле та сьогодення"

188
23.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06140/08-43 Листб/н
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Євстігнеєвої І.В.

189
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06144/08-32 Лист01.01-22/1365
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про підвищення кваліфікації освітніх працівників

190
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06275/08-43 Лист333
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ 
КОЛЕДЖ" ЗОР
Про нагородження Бурмистрова В.В. та 
Варванського П.А.

191
22.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

06128/08-37 Лист0.1/21/1182/8/2-
Про проведення 17.07.2021 с.Назарівка фестивалю 
"Дике поле. Шлях до Європи"

192
18.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Львівська ОДА

06162/08-40 Лист05/21
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Про відтермінування введення в дію та визнання 
неконституційним ЗУ "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо обігу 
земель сільськогосподарського призначення"

193
17.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України
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06158/08-16 Лист41-01/902
Про відзначення Дня Конституції України

194
23.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06168/08-16 Лист41-01/901
(К. Тимошенко) Про належну організацію та 
підвищення якості інформування керівництва 
держави

195
23.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06209/08-16 Лист09-07/32
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
29.06.2021 о 16-00

196
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06224/08-16 Лист02-01/1464
(А. Єрмак) НДУ КРУЛЬКО І.І.
Про порушення законодавства посадовими особами 
Пологівської міської ради

197
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06291/08-16 Лист41-01/994
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
29.06.2021

198
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Президент України

06169/08-02 Указ260/2021
Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 4 червня 2021 року «Щодо 
удосконалення мережі ситуаційних центрів та 
цифрової трансформації сфери національної 
безпеки і оборони»

199
18.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06170/08-02 Указ261/2021
Про заходи щодо підвищення 
конкурентоспроможності закладів охорони 
здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для 
медичних працівників

200
18.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06225/08-02 Указ257/2021
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня медичного працівника

201
18.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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06226/08-02 Указ263/2021
Про День тренера (19 липня)

202
24.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06078/08-22 Лист01-27/0663
Про вирішення питання ремонту автодороги 
Т-08-21

203
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06066/08-21 Лист01-17/0458
Про визначення приміщення для місцезнаходження 
райдержадміністрації

204
17.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06194/08-42 Лист01-18/0479
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Чудесновій С.І.

205
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06201/08-43 Лист1314/01-23
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Квятковській О.Ю.

206
18.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06080/08-42 Лист01-05-28/174-к
Про погодження призначення Халімана Г.В.

207
16.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06098/08-43 Лист01-05-28/179-к
Про нагородження Тамаркової А.Л та Сеніка І.Б.

208
23.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06197/08-42 Лист01-05-28/177-к
Про погодження звільнення Узунової С.Ю.

209
18.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

06290/08-33 Лист01-51/443
Про участь у нараді Кулинича О.В. 02.07.2021

210
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

06116/08-22 Лист02-01-15/703
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про утримання та експлуатацію доріг  ДП "Місцеві 
дороги Запорізької області"

211
22.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06138/08-26 Лист01-69/648
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про обмеження водопостачання населених пунктів

212
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі

06313/08-51 Лист10-02-43/0270
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

213
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

06204/08-20 Лист11-09.1-07/5490
Про внесення змін до обласної програми

214
25.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

06213/08-29 Лист5301-3938/5302-
Про надання інформації щодо проведених 
перевірок суб'єктів господарювання з питань 
торгівлі пальним

215
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

06090/08-43 Лист2633/01/3-21
Про нагородження Шульги О.Г. та інших

216
16.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ 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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06110/08-46 Лист5601/6-2021
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо виконання робіт з 
реконструкції магістрального водоводу м. 
Дніпрорудне Василівського р-ну

217
11.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06238/08-46 Лист1224/01/13-2021
Про підготовку та проведення Всеукраїнського 
козацького фестивалю "Покрова на Хортиці" 

218
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

06258/08-49 Рішення908/1269/21
Про рішення суду у справі ТОВ "Сан Ват"

219
14.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

06147/08-49 Лист15/3-2388-21
Про позов до ТОВ "Мала Токмачка", Цикало Н.І. 
та інших

220
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06149/08-49 Лист05/1-1776-07
Пояснення по справі 25/21/07

221
22.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06260/08-49 Лист15/1-1769-20
Про заперечення проти відкриття апеляційного 
провадження у справі ФГ "ММК"

222
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

06273/08-28 Лист38-90
Про участь у семінарі з питань реформування 
системи професійно-технічної освіти 07.07.2021

223
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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

06299/08-46 Лист08-67/2437
Про порядок проведення безвиїзних та виїзних 
перевірок

224
22.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06076/08-46 Лист50/1-2213вих21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельних ділянок, 
що перебувають в оренді у гр. Антипової Л.І.

225
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06114/08-46 Лист55-3118вих.-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про земельні ділянки, що знаходиться у приватній 
власності гр. Кравцової О.О. та Козиря А.В і 
належать до земель історико-культурного 
призначення

226
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06153/08-46 Лист57-1482вих21
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо права власності ТОВ 
"Хлібодар Рітейл" на об'єкт культурної спадщини  
"Водонапірна башта Другої Катерининської 
залізниці"

227
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06154/08-46 Лист57-1481вих21
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо об'єкту культурної 
спадщини "Будинок театру-клубу "Металіст"

228
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06159/08-46 Лист54-2038вих-21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо виплаченої грошової 
компенсації ТОВ "Простір"

229
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06229/08-46 Лист51-1878вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про стягнення коштів на користь Ханат Т.С.

230
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06261/08-49 Лист51/1-1805 вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про пояснення у справі № 910/1956/18 ТОВ 
"Запорізький рибокомбінат"

231
24.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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06314/08-46 Лист55-3198ВИХ.-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про вжиття заходів щодо здійснення права 
власності на земельні ділянки Кравцової О.О. та 
Козаря А.В.

232
23.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06315/08-46 Лист54-2108вих-21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо повернення 
грошових коштів ТОВ "Простір"

233
30.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

06161/08-40 Лист08-05/2781
Про надання земельної ділянки у постійне 
користування (м. Мелітополь, вул. Пушкіна, 95)

234
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06178/08-46 Лист59/6/2-710
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про погодження та затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

235
18.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06179/08-46 Лист59/3/2-758нт
Про надання інформації щодо гр. Гриценка О.Г.

236
22.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06180/08-46 Лист59/3/2-729нт
Про надання інформації щодо гр. Загоруйка О.В,

237
14.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

06146/08-20 Лист040811-13/2351-
Про внесення змін до обласної Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки в Запорізькій області...

238
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06265/08-20 Лист040802-13/2399-
Про контроль за фінансовими ресурсами 
територіальних громад

239
24.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06274/08-20 Лист040802-13/2453-
Про надання матеріалів для участі у семінарі-нараді 
01.07.2021 "Об'єднані територіальні громади..."

240
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06167/08-45 Лист21-38-2057
Про проведення онлайн-наради щодо законодавчих 
вимог до приміщень виборчих комісій 30.06.2021 
об 11-00

241
18.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України

06227/08-42 Лист12/01/02-2982
Про призначення Онищенка О.В.

242
24.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Верховний суд України

06259/08-49 Ухвала908/2153/20
Про ухвалу суду у справі ПП "Адам"

243
23.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

06305/08-21 ЛистВИХ №4012/0/
Про участь представників територіальних органів 
ДРС у складі комітетів, комісій, робочих груп тощо

244
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань праці
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06270/08-28 Лист4330/1/4.1-21
Про виявлення неоформлених трудових відносин та 
легалізацію виплати заробітної плати і зайнятості 
населення

245
29.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

06132/08-20 Лист3767/5/99-99-04-
Про протидію незаконному обігу пального

246
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06163/08-22 Лист3787/5/99-99-04-
НДУ БЕЛЕНЮК Ж.В.
Про нелегальне виробництво та збут пального

247
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агенство розвитку туризму України

06091/08-37 Лист705//02-21
Про святкування 30-ї річниці незалежності України

248
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державне агенство України з питань мистецтв та 
мистецької освіти

06134/08-37 Лист1-17/2-990/2021
Про проведення Всеукраїнської 
культурно-мистецької акції "Музика ПростоНеба"

249
23.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

06232/08-22 Лист44-02/17/5-21
Про проведення конференції "CISOLAR-2021" 
06-08.07.2021

250
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06307/08-22 Лист48-02/17/5-21
Про надання інформації щодо об'єктів 
альтернативної енергетики

251
30.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство резерву України
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06192/08-42 ЛистВИХ№1497/0/4-
Про пересилку облікової картки щодо надання 
допуску та доступу до державної таємниці  (форма 
6) Антонова А.М.

252
25.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

06183/08-22 Лист992/17.1.2/5-21
Про засідання НКРЕКП у формі відкритого 
слухання 30.06.2021

253
24.06.2021від

№
від 25.06.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

06074/08-28 Лист0000-030101-5/9
Про надання інформації щодо надавачів соціальних 
послуг

254
22.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06097/08-26 Лист0000-030202-Д/3
Про повторний розгляд справи гр. Дземешкевич 
І.Ф.

255
23.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06287/08-28 Лист0000-0204-0/934
Про організацію навчання з питань протидії 
торгівлі людьми 

256
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06302/08-42 Лист0000-08-0/9350
Про звільнення Абдурахманової С.П.

257
29.06.2021від

№
від 30.06.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

06219/08-48 Лист2599/17-03/2-21
Про надання інформації щодо чисельності 
населення в розрізі територіальних громад

258
25.06.2021від

№
від 29.06.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

06152/08-37 Лист1634/09.6-07-21
Про надання інформаційних матеріалів до 80-х 
роковин розстрілів в'язнів Західної України

259
24.06.2021від

№
від 24.06.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Фонд державного майна України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06085/08-21 Лист10-57-14128
Про надання інформації щодо функціонування та 
нерухомого майна ДП «Завод алюмінієвої фольги»

260
23.06.2021від

№
від 23.06.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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