
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.07.21 по 09.07.21

Ф21-КА
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

06341/08-35 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту)
Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків та створення відповідного 
структурного підрозділу в апараті 
облдержадміністрації

1
01.07.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06346/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді та спорту)
Про виділення коштів на облаштування спортивних 
майданчиків на території громад області

2
01.07.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06376/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент промисловості)
Про нагородження Биковченка О.Л.

3
02.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06463/08-28 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про виконання Департаментом соціального захисту 
населення облдержадміністрації делегованих 
обласною радою повноважень

4
05.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06464/08-20 Доповідна запискаб/н
З.НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових бюджетних асигнувань з 
спеціального фонду державного бюджету на 
матеріально-технічну підтримку Департаменту 
охорони здоров'я Запорізької обладміністрації у 
2021 році

5
05.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06505/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів у 2021 році на 
фінансування заходу щодо розбудови НЗ 
"Хортиця", проведення робіт з встановлення 
Державного прапору України

6
05.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06506/08-32 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про надання кандидатур для включення до складу 
конкурсної комісії для проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади директора Запорізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 40...

7
05.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

06517/08-28 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про доопрацювання списків 
підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування

8
06.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06615/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на 2021 рік Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

9
08.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06646/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів у 2021 році на 
фінансування заходу щодо розбудови НЗ 
"Хортиця", проведення робіт з встановлення 
Державного прапору України

10
08.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

06327/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент з питань цивільного 
захисту)
Про виділення коштів з обласного бюджету у 2021 
році

11
01.07.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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06576/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент АПР)
Про виділення додаткових коштів в рамках 
реалізації Програми матеріально-технічної 
підтримки діяльності органів виконавчої влади в 
Запорізькій області на 2021-2023 Департаменту 
агропромислового розвитку ЗОДА

12
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06650/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент АПР)
Про виділення у 2021 році коштів з обласного 
бюджету на фінансування заходів, передбачених 
Програмою розвитку лісового фонду Запорізької 
області на період до 2022 року

13
08.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06651/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент АПР)
Про виділення у 2021 році коштів з обласного 
бюджету на фінансування заходів, передбачених 
Цільовою регіональною програмою "Сільське 
подвір'я"

14
08.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

06424/08-01 Постанова1567-ІХ
Про звіт про виконання Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік"

15
18.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06425/08-01 Постанова1529-ІХ
Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 
України з питань розслідування причин виникнення 
у 2020 році масштабних пожеж у Луганській 
області та дій/бездіяльності Луганського обласного 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій і Луганської обласної 
державної адміністрації - Луганської обласної 
військово-цивільної адміністрації щодо вчасного 
реагування на виникнення та недопущення 
виникнення подій надзвичайного характеру

16
03.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

3
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06426/08-01 Закон України1525-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо скасування оподаткування доходів, 
отриманих нерезидентами у вигляді виплати за 
виробництво та/або розповсюдження реклами, та 
удосконалення порядку оподаткування податком на 
додану вартість операцій з постачання 
нерезидентами електронних послуг фізичним 
особам

17
03.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06427/08-01 Закон України1534-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
окремих питань здійснення габаритно-вагового 
контролю

18
03.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06428/08-01 Закон України1502-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
запобігання корупції" щодо упорядкування 
окремих питань захисту викривачів

19
01.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

06429/08-01 Закон України1524-ІХ
Про внесення зміни до статті 16 Закону України 
"Про валюту і валютні операції" у зв’язку із 
внесенням змін до Податкового кодексу України 
щодо стимулювання детінізації доходів та 
підвищення податкової культури громадян шляхом 
запровадження добровільного декларування 
фізичними особами належних їм активів та сплати 
одноразового збору до бюджету

20
03.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06430/08-01 Закон України1530-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
публічні закупівлі" та інших законів України щодо 
вдосконалення системи функціонування та 
оскарження публічних закупівель

21
03.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

4
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06431/08-01 Закон України1444-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо продажу земельних ділянок та 
набуття права користування ними через електронні 
аукціони

22
18.05.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06432/08-01 Закон України1522-ІХ
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) 
між Урядом України та Урядом Сполучених 
Штатів Америки про продовження дії Угоди між 
Урядом України та Урядом Сполучених Штатів 
Америки про співробітництво у сфері науки та 
технологій

23
03.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06433/08-01 Закон України1520-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
меценатської діяльності у сфері фізичної культури і 
спорту

24
02.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06434/08-01 Закон України1518-ІХ
Про внесення зміни до статті 2 Закону України 
"Про правовий режим майна у Збройних Силах 
України"

25
02.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06435/08-01 Закон України1492-ІХ
Про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та 
перехідні положення" Митного кодексу України 
щодо продовження надання українським 
авіакомпаніям перехідного періоду для 
використання літаків вітчизняного виробництва

26
01.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

06436/08-01 Закон України1584-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо 
підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих 
категорій осіб

27
29.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

5
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06437/08-01 Закон України1563-ІХ
Про внесення змін до додатка № 3 до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2021 
рік" щодо забезпечення  розширеного 
неонатального скринінгу в Україні

28
17.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06438/08-01 Закон України1551-ІХ
Про вихід з Угоди про основні напрями 
співробітництва держав - учасниць Співдружності 
Незалежних Держав в галузі захисту прав 
споживачів

29
15.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06439/08-01 Закон України1549-ІХ
Про ратифікацію Протоколу про приєднання 
Європейського Співтовариства до Міжнародної 
Конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки 
аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ" від 13 грудня 
1960 року, зміненої і консолідованої Протоколом 
від 27 червня 1997 року

30
15.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06440/08-01 Закон України1547-ІХ
Про ратифікацію Протоколів, що стосуються зміни 
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

31
15.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06441/08-01 Закон України1546-ІХ
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки Молдова про 
повітряне сполучення

32
15.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06442/08-01 Закон України1544-ІХ
Про ратифікацію Конвенції про угоди про вибір 
суду

33
15.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06443/08-01 Закон України1543-ІХ
Про приєднання України до Міжамериканської 
конвенції зобов’язань про утримання

34
15.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

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

Комісії Верховної Ради України

06453/08-09 Депутатське звернення04-15/05-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про рекомендації слухань у Комітеті на тему: 
"Розподіл та використання екологічного податку в 
Україні: сучасний стан та пріоритетні напрями 
реформування"

35
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

06329/08-09 Депутатське звернення04-24/17-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ...
Про надання  Рекомендацій слухань у Комітеті на 
тему "Якість підручників та навчальних посібників 
для "Нової української школи"

36
01.07.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06390/08-09 Депутатське звернення04-18/04-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ
Про всебічне сприяння відкриттю центрів масової 
вакцинації населення в регіонах України та якомога 
більшої їх доступності для населення.

37
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06555/08-09 Депутатське звернення04-24/13-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про надання інформації щодо початку нового 
2021/22 навчального року

38
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

06340/08-09 Депутатське звернення189/150
 НДУ ЗАБРОДСЬКИЙ М.
ГО "НАРОДНЕ БЛАГО" ТА ІНШІ
Про незадовільний стан медичного забезпечення 
ветеранів війни

39
30.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06526/08-09 Депутатське звернення280д9/12-2021/2
НДУ Г.КАСАЙ
Про ситуацію навколо будівництва об'єктів 
вітрових електростанцій

40
06.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
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

06696/08-09 Депутатське звернення04-01/07-2021/2
НДУ КОРНІЄНКО О.
Про звернення батьків учнів 5-А класу Запорізької 
гімназії № 28 щодо ситуації, яка склалась за 
останній час в навчальному закладі та не допустити 
звільнення з посад класного керівника 
Раздобарової А.В. та завуча гімназії Руденко Т.А. 

41
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

06328/08-15 Лист7530.2/21/Х31.2
Про моніторинг додержання житлових прав 
ветеранів війни, зокрема учасників бойових дій і 
осіб з інвалідністю внаслідок війни, які приймали 
участь в АТО та ООС

42
30.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

06449/08-15 Лист7681.2/24.1/8157
Про результати моніторингу додержання 
Запорізькою обласною державною адміністрацією 
прав громадян на житло

43
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06597/08-15 Лист7766.2/21/25.1
Про проведення моніторингу проведеної реформи в 
системі соціального захисту населення

44
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06622/08-15 Лист7812.2/21/28.1
Про надання інформації щодо наявності фондів 
соціального та тимчасового житла та забезпечення 
житлом ВПО

45
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06659/08-15 Лист7880.2/21/Х31.3
Про надання інформації щодо вжитих у 2014-2021 
роках заходів соціального захисту щодо членів сім'ї 
незаконно утримуваного Сєркова О.О.

46
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06660/08-15 Лист7839.2/24.1/8427
Про Акт реагування за результатами моніторингу 
додержання Запорізькою обласною державною 
адміністрацією прав громадян на житло

47
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
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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

Військові частини

06535/08-48 Лист2197
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3369
Про включення до складу Ради оборони

48
05.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

06536/08-48 Лист743/3073
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3369
Про встановлення інженерних загороджень на 
ділянках узбережжя Азовського моря

49
17.06.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

06617/08-28 Листб/н
ГО "ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ"
Про проєкт соціально-економічної підтримки 
реінтеграції ветеранів та членів їхніх сімей

50
08.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

06714/08-41 Лист572-7/21
БЮРО ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я
Про співпрацю

51
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06322/08-48 Лист7.5-08-02-1/08/1
ДНІПРОВСЬКА МИТНИЦЯ ДМС УКРАЇНИ
Про початок роботи митниці 01.07.2021

52
30.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06345/08-37 Лист843/общ
ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ
Про вшанування пам'яті 80-річчя початку трагедії 
Голокосту на території України та трагедії 
Бабиного Яру

53
30.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ 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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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06356/08-41 ЛистО/2484/2021070
МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ 
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про участь в онлайн-заході "Рівний правовий 
захист осіб з інтелектуальними та 
психосоціальними формами інвалідності" 
09.07.2021 о 15-00

54
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06361/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ПХАЙКО Ю.Л.
Про додаткові пояснення на виконання ухвали суду 
Північного апеляційного суду від 03.06.2021

55
02.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06401/08-41 Лист81
ДНУ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА 
ІНФОРМАЦІЇ"
Про онлайн семінар "Весь спектр інвестиційних 
можливостей" 14.07.2021 з 11-00 

56
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06402/08-22 ЛистН/НЗ-1-21/504
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про можливість підвищення тарифів на 
перевезення пасажирів у приміському сполученні 
по Запорізькій області

57
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06411/08-40 Лист386
ГС "ВСЕУКРАЇНСЬКА АГРАРНА РАДА"
Про залучення до  онлайн-конференції щодо 
охорони та використання землі 05-14.07.2021 

58
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06466/08-43 Лист01-53
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ПРОСВІТА " 
ІМЮТ.Г.ШЕВЧЕНКА
Про нагородження Оліфіренка В.В. (та інші)

59
12.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06470/08-40 Листб/н
ФОП ДЕРКАЧ О.А.
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою зі зміни цільового призначення 
земельної ділянки

60
01.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06577/08-33 Лист15/570-К/495-К/
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про надання інформації щодо облаштування 
спеціалізованих закладів для організації обсервації 
осіб, що її потребують

61
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06578/08-41 Лист05-07/2021
ПРОЄКТ ARENA 3
Про сприяння в реалізації Проєкту у сфері протидії 
кліматичним змінам

62
05.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06584/08-43 Лист6/7-1
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН 
"КРАЇНА"
Про ювілейну медаль "30 років незалежності 
України"

63
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

06589/08-49 Лист330/899/21
СІДЕЛЬНИКОВА О.Л.
Про проведення судового засідання в режимі 
відеоконференції по справі Кулієва В.Е.

64
01.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06590/08-49 Лист330/899/21
СІДЕЛЬНИКОВА О.Л.
Про відзив на позовну заяву по справі Кулієва В.Е.

65
01.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06607/08-37 Лист167
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про надання інформації щодо гастроспадщини 
України

66
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06609/08-42 Лист67пк
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ 
БУГАЯ
Про підвищення кваліфікації державних 
службовців

67
05.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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06633/08-19 Лист171120/0021
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
Про участь у онлайн дискусії на тему "Демократія 
"на карантині"? Як спрацювали інструменти 
місцевої демократії" 15.07.2021 року(11.00-12.30)

68
08.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06642/08-33 Лист2506/42
ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА"
Про поставку функціональних ліжок

69
25.06.2021від

№
від 08.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06653/08-37 Лист32
ГО "ДИТЯЧИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ "ЗОЛОТИЙ 
КЛЮЧИК"
Про проведення фестивалю дитячої 
кіно-театральної творчості 11-17.07.2021

70
02.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06672/08-49 Листб/н
НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ 
УКРАЇНИ АДВОКАТСЬКЕ БЮРО 
"АРХИПЕНКА"
Про додаткове рішення суду у справі ТОВ 
"Агрохімпродукт"

71
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06674/08-49 Листб/н
АДВОКАТ СІДЕЛЬНИКОВА О.Л.
Про проведення судового засідання в режимі 
відеоконференції

72
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06677/08-32 Лист299/346/21
ДУ "ІІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. В.К. МАМУТОВА"
Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт "Соціально-відповідальне ведення 
бізнесу - складова сталого розвитку"

73
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Суди

06342/08-49 Ухвала25/21/07
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про банкрутство ВАТ "Мелітопольський завод 
"Автокольорит"

74
23.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12
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06343/08-49 Ухвала908/709/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до Гуляйпільської міської 
територіальної громади

75
22.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06362/08-49 Лист326/1062/16-а(Н/
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду у справі Старуна С.М.

76
29.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06415/08-49 Лист910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

77
22.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06416/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

78
29.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06417/08-49 Ухвала908/2153/20
ВЕРХОВНИЙ СУД
УХВАЛА по справі ПП "Адам"

79
29.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06489/08-49 Постанова908/1724/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА суду по справі ТОВ "Анхель 
Альянс"

80
01.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06491/08-49 Ухвала910/1674/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Агротіс"

81
15.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06511/08-49 Ухвала910/9577/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду про усунення перешкод у здійсненні 
права користування і розпорядження пам'яткою 
архітектури

82
18.06.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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(адресат)
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06670/08-49 Ухвала910/9577/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

83
30.06.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

06378/08-18 Лист2411-21
Про функціонування у центральних органах 
виконавчої влади телефонних "гарячих ліній" та 
довідкових телефонних служб

84
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

06667/08-18 Лист2566-21
ГС "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ОСББ М. ЗАПОРІЖЖЯ 
"РОЗВИТОК"
Про можливі неправомірні дії Концерну "Міські 
теплові мережі"

85
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

06323/08-17 Лист20949/0/2-21
(В. Федорчук) Про відзначення у 2021 році Дня 
пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі 
за незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України

86
30.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06388/08-06 Доручення30680/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про заходи щодо підвищення 
конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я 
та забезпечення додаткових гарантій для медичних 
працівників

87
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06393/08-17 Лист21218/0/2-21
(В. Федорчук) Про утворені та діючі Громадські 
ради при міністерствах та інших центральних 
органах виконавчої влади, обласній, Київській 
міській, районних у м. Києві держадміністрацій 
тощо

88
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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06394/08-03 Постанова668
Про затвердження Порядку влаштування засобів 
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення до будинків, 
будівель, споруд будь-якого призначення,  їх 
комплексів та частин, об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури або їх 
розумного пристосування

89
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06395/08-03 Постанова667
Про затвердження плану дій на 2021—2025 роки 
щодо реалізації Національної стратегії розвитку 
системи фізкультурно-спортивної реабілітації 
ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих 
(померлих) ветеранів війни

90
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06403/08-17 Лист21263/0/2-21
(П. Полянський) Про оновлення інформації щодо 
структурних підрозділів з питань взаємодії з 
громадськістю, діяльність громадських рад.

91
02.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

06444/08-06 Доручення31610/1/1-21
(М. Федоров) Про залишки освітньої субвенції

92
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06448/08-17 Лист21402/0/2-21
(В. Федорчук) Про звернення Мелітопольської 
міської ради щодо необхідності вирішення 
проблемних питань, пов’язаних із виплатою 
щорічної разової грошової допомоги до 5 травня 
ветеранам війни

93
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06451/08-03 Постанова672
Про затвердження Положення про військовий 
(військово-морський, військово-спортивний) ліцей, 
ліцей із посиленою військово-фізичною 
підготовкою

94
30.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова
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06452/08-03 Постанова674
Про затвердження Порядку організації проведення 
перевірок законності та правомірності витрат, 
понесених головними партнерами та/або 
партнерами (резидентами) в рамках реалізації 
проектів за спільними операційними програмами 
прикордонного співробітництва Європейського 
інструменту сусідства 2014—2020

95
05.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06458/08-06 Доручення31458/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про підвищення ефективності 
реалізації органами державної влади завдань, 
визначених положеннями стратегічних документів 
у сфері національної безпеки

96
05.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

06512/08-03 Постанова683
Про утворення Міжвідомчої робочої групи з 
підготовки об’єктів житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу 
до осінньо-зимового періоду 2021/22 року

97
02.06.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06518/08-03 Постанова682
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 травня 2021 р. №476

98
30.06.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06519/08-03 Постанова673
Про затвердження Державної цільової соціальної 
програми національно-патріотичного виховання на 
період до 2025 року та внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України

99
30.06.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06533/08-17 Лист21634/0/2-21
(П. Полянський) Про проведення на 
онлайн-семінару "Семинар представителей органов 
местных властей в русскоязычных странах" 
28.07-10.08.2021

100
06.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06557/08-06 Доручення32190/1/1-21
(М. Федоров) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про схвалення рекомендацій слухань у Комітеті на 
тему: "Розподіл та використання екологічного 
податку в Україні: сучасний стан та пріоритетні 
напрями реформування"

101
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06568/08-06 Доручення32859/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про допуск відвідувачів до пацієнтів, 
які перебувають на стаціонарному лікуванні

102
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06625/08-17 Лист21865/0/2-21
(П. Полянський) Про залишення без розгляду листа 
СКМУ від 06.07.2021 № 21634/0/2-21

103
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06628/08-06 Доручення31399/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про звіт Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України з питань розслідування 
причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж 
у Луганській області та дій/бездіяльності 
Луганського обласного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій і 
Луганської обласної державної адміністрації - 
Луганської обласної військово-цивільної 
адміністрації щодо вчасного реагування на 
виникнення та недопущення виникнення подій 
надзвичайного характеру

104
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06658/08-03 Розпорядження737-р
Про розподіл у 2021 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо підтримки територій, що зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 
України

105
07.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ 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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06661/08-17 Лист22145/0/2-21
Про участь у тематичному навчальному 
онлайн-курсі  Японського агентства міжнародного 
співробітництва 18.10.2021

106
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06697/08-03 Розпорядження743-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. 
№ 626

107
07.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06698/08-03 Постанова687
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 19 жовтня 2016 р. № 736

108
07.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

06699/08-06 Доручення91957/1/1-21
(М. Федоров) Про забезпечення населених пунктів 
Запорізької області централізованим 
водопостачанням

109
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06707/08-03 Постанова686
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
організації набору до закладів вищої освіти і 
навчання (стажування) іноземців та осіб без 
громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої 
інформаційної системи щодо набору іноземних 
вступників до закладів вищої освіти

110
16.06.2021від

№
від 09.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

06476/08-42 Лист21-2200-08/3275
Про оновлення інформації щодо посадових осіб 
райдержадміністрацій, на яких покладено функції з 
питань агропромислового розвитку

111
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство економіки
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№
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06454/08-21 Лист3213-06/34680-0
Про визначення уповноваженого органу управління 
нерухомим майном (частини гуртожитку) по вул. 
Піонерській (Волонтерів), 59, у м. Бердянську

112
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06455/08-21 Лист3213-06/34694-0
Про передачу об'єктів права державної власності, 
що вивільняється в процесі реформування 
районних державних адміністрацій, у власність 
відповідних територіальних громад

113
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

06409/08-28 Лист22/9.3-3548-21
Про організацію виїзної зустрічі з метою залучення 
додаткових джерел фінансування до місцевих 
бюджетів

114
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

06521/08-39 Лист25/7-11/14071-2
Про вжиття заходів щодо оформлення, 
переоформлення та видачі охоронних зобов'язань 
на території

115
06.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06552/08-39 Лист25/8-12/14076-2
Про виконання Програм державного моніторингу в 
галузі охорони атмосферного повітря

116
06.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06567/08-39 Лист25/8-12/14161-2
Про зняття з контролю виконання наказу 
Мінприроди від 26.04.2007 № 218

117
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

06447/08-37 Лист7555/9.4
Про надання інформації для оновлення публікації 
"Євромапа України. Рейтинг європейської 
інтеграції областей"

118
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06460/08-38 Лист7553/5.11.3
Про поширення зовнішньої реклами щодо 
вакцинування людей похилого віку

119
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова
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06560/08-19 Лист7703/9.4
Про надання інформації щодо показників 
ефективності діяльності голів ОДА

120
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06562/08-37 Лист7717/43.1
Про реєстрацію географічних зазначень та подання 
елементів нематеріальної культурної спадщини до 
Національного переліку елементів НКС України

121
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06565/08-34 Лист5862/15
Про участь у Всеукраїнському 
національно-патріотичному форумі «Сіверська 
брама» 04-06.08.2021

122
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06666/08-37 Лист7876/9.4
Про актуалізацію бази даних закладів культури 
базової мережі

123
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06695/08-37 Лист7885/5.11.3
Про розміщення інформаційних продуктів та 
зовнішньої реклами до Дня Незалежності України

124
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

06420/08-34 Лист5700/3.4
Про надання інформації щодо Реформування 
молодіжної політики відповідно до сучасних 
запитів молоді та держави 

125
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06522/08-34 Лист5764/5.3
Про контроль за проведенням заходів, які не 
включені до Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

126
05.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

06561/08-48 Лист220/4452
Про погодження проєкту постанови КМУ “Про 
внесення змін до Положення про підготовку 
проведення призову громадян України на строкову 
військову службу та прийняття призовників на 
військову службу за контрактом”

127
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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Міністерство освіти і науки

06325/08-32 Лист
Про організацію безпечних умов при проведенні 
додаткової сесії ЗНО

128
30.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ паперовий паперова

06445/08-32 Лист1/11-4821
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про ситуацію, яка склалася у Запорізькій гімназії 
№28 

129
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

06457/08-32 Лист1/11-4822
Про надання інформації щодо організації 
педагогічного патронажу

130
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

06508/08-32 Лист1/9-341
Про надання кандидатур до робочої групи з 
розроблення моделі регіональної (територіальної) 
програми науково-технічного розвитку

131
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

06524/08-32 Лист1/11-4857
Про участь у Програмі "EU4Skills: Краща навички 
для сучасної України" щодо підтримки реформи 
професійної освіти в Україні

132
05.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06612/08-32 Лист1/9-347
Про окремі питання організації харчування у 
2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної 
середньої освіти

133
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

06710/08-32 Лист1/9-354
Про уточнення узагальнених переліків програми 
"Спроможна школа для кращих результатів"

134
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06392/08-33 Лист03.1-17/19262/2-
Про розбудову мережі закладів охорони здоров’я, 
що надають паліативну допомогу пацієнтам і 
членам їх родин, незалежно від форми власності та 
підпорядкування

135
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання охорони здоров'я 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

06412/08-33 Лист26-04/19423/2-2
Про підтримку інформаційної кампанії щодо 
важливості вакцинації населення проти COVID-19

136
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06422/08-33 Лист28/19544/2-21
Про надання інформації щодо медичної 
інформаційної системи , яку використовують 
заклади охорони здоров'я

137
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06558/08-33 Лист26-04/19871/2-2
Про надання інформації щодо контактних осіб 
прес-служб, відповідальних за висвітлення 
інформації з медичних питань стосовно реалізації 
Програм Президента "Здорова Україна" та "Велике 
будівництво"

138
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06559/08-33 Лист28/19869/2-21
Про проведення селекторної наради з питань 
вакцинації від COVID-19 в Україні 07.07.2021 о 
16-00

139
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06627/08-33 Лист0000-0201-5/980
Про надання інформації щодо кисневих 
концентраторів

140
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06629/08-33 Лист26-04/20051/2-2
Про активізації набору пацієнтів на лікування 
вірусних гепатитів В та С 

141
08.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06657/08-33 Лист26-02/18511/2-2
Про погодження проєкту постанови КМУ «Про 
внесення зміни до пункту 8 Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
проведення вакцинації населення від гострої 
респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2»

142
23.06.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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06706/08-33 Лист25-02/20170/2-2
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції розвитку системи надання медичної 
допомоги громадянам, які страждають на рідкісні 
(орфанні) захворювання, на 2021-2026 роки"

143
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

06320/08-27 Лист7/14.5.2/9305-21
Про надання інформації щодо реквізитів рахунків 
виконавчих органів з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю місцевих рад

144
29.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

06331/08-26 Лист7/11.1/9432-21
Про направлення Протоколу №1 засідання 
Міжвідомчої робочої групи з підготовки об'єктів 
ЖКГ та ПЕК до осінньо-зимового періоду 2021/22 
року

145
30.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06365/08-21 Лист7/34.2/9506-21
Про надання інформації щодо передачі у 
комунальну власність територіальних громад 
установ, закладів, об'єктів спільної власності 
територіальних громад району

146
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06366/08-25 Лист7/4/9496-21
Про надання протокольного рішення за 
результатами селекторної наради від 30.06.2021 
щодо стану реалізації програми "Велике 
будівництво"

147
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06368/08-25 Лист7/19/9500-21
Про зняття з контролю завдання підпункту 1.3 
пункту 1 протокольного рішення від 04.06.2021 
щодо реалізації програми "Велике будівництво"

148
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06446/08-26 Лист7/10.3/9600-21
Про надання інформації щодо переліку базових 
підприємств галузі житлово-комунального 
господарства

149
05.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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06545/08-25 Лист7/4/9718-21
 Про проведення селекторної наради, яка 
відбудеться під головуванням Міністра розвитку 
громад та територій України 07.06.2021 року о 
16.40

150
06.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06566/08-51 Лист7/35/9750-21
Про запуск Цифрограм для держслужбовців

151
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06621/08-39 Лист7/11.6/9909-21
Про реалізацію Проєкту APENA 3 щодо протидії 
кліматичним змінам

152
08.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06626/08-25 Лист7/19.6/9887-21
Про проведення наради щодо Великого 
будівництва в рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України 13.07.2021 о 
9-00

153
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06676/08-37 Лист7/35/9991-21
Про рекомендації щодо підготовки та публікації 
матеріалів в рамках Всеукраїнського 
культурно-освітнього марафону "Наша 
незалежність" 10-24.08.2021

154
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06421/08-35 Лист11722/0/2-21/57
Про оздоровлення дітей у ДП "Український 
дитячий центр "Молода гвардія"

155
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06423/08-35 Лист11717/0/2-21/57
Про оздоровлення дітей у ДПУ "МДЦ "Артек"

156
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06450/08-28 Лист11796/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

157
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

24
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06520/08-28 Лист11934/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

158
05.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06537/08-28 Лист2080/0/5-21/57
Про звернення  Бачуріна П.П. щодо внесення змін 
до статті 28 ЗУ "Про соціальні послуги"  та 
допомоги його сину отримати послугу з догляду

159
05.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06564/08-35 Лист11996/0/2-21/57
Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей 
у 2021 році

160
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06592/08-36 Лист12009/0/2-21/57
Про надання роз'яснення щодо субвенції на 
придбання житла для дітей-сиріт

161
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06624/08-28 Лист12050/0/2-21/51
Про надання технічного оснащення територіальним 
громадам для виконання повноважень у сфері 
соціального захисту та захисту прав дітей

162
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06668/08-28 Лист12097/0/2-21/47
Про проведення інформаційної кампанії з питань 
протидії торгівлі людьми

163
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06686/08-28 Лист12146/0/2-21/57
Про погодження проєкту постанови КМУ „Про 
внесення змін до Порядку подання та оформлення 
документів, призначення і виплати компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні послуги з 
догляду на непрофесійній основі"

164
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

06367/08-28 Лист6641/02/09.1-21
Про надання інформації щодо видачі посвідчень 
члена сім'ї загиблого

165
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

25
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06456/08-37 Лист6732/02/11.3-21
Про заходи з відзначення 30-річниці незалежності 
України

166
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06482/08-34 Лист6794/03/10.5-21
Про сприяння участі ветеранів у спортивних 
змаганнях в Кривому Розі 10-11.07.2021

167
05.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство фінансів

06556/08-28 Лист07010-05-6/2104
Про виплату заробітної плати педагогічним 
працівникам

168
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06623/08-20 Лист08020-08/1-6/21
Про формування проєкту Державного бюджету 
України на 2022-2024 роки

169
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

06523/08-21 Лист1/06-3-7332
Про тривалість обслуговування в ЦНАП

170
05.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06606/08-51 Лист1/06-6-7402
Про поширення інформації щодо нового серіалу 
для громад на платформі Дія. Цифрова освіта 

171
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06664/08-40 Лист1/04-4-7489
Про сприяння у виділенні земельних ділянок ТОВ 
"Лайфселл" для вирішення питань здійснення 
покриття мобільним зв’язком 

172
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06665/08-40 Лист1/04-4-7488
Про сприяння у виділенні земельних ділянок ПрАТ 
"ВФ Україна" для вирішення питань здійснення 
покриття мобільним зв’язком 

173
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Бердянський міськвиконком

06419/08-42 Лист01-1571/40-1
Про дублювання документів 

174
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

06600/08-22 Лист01-01-35/3305
Про перенесення строків припинення тимчасового 
газопостачання

175
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

06391/08-43 Лист01/03-28/02112
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Фоменко М.О.

176
02.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

06410/08-25 Лист02-36/499-3
Про коригування проєктної документації

177
01.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06529/08-46 Лист02-35/496-1
Про сприяння внесення змін у законодавчі та 
нормативно-правові акти

178
01.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

06645/08-09 Депутатське звернення95МП
ДМР ПРАСОЛ М.В.
Про надання підтримки призерці Чемпіонату 
Європи 2021 року з боксу Ользі Шалімовій

179
08.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

06679/08-20 Лист03-01-22/2225
Про виділення коштів на ремонт частини 
приміщень КНП "Василівська БЛІЛ"

180
07.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська міська рада
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06704/08-09 Депутатське зверненняб/н
Про виділення коштів на захист від підтоплення 
північно-західної частини м.Вільнянськ

181
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

06527/08-21 Рішення22
Про скасування рішення п'ятдесят сьомої сесії 
Дніпрорудненської міської ради сьомого скликання 
від 30.05.2019 № 34 "Про затвердження Положення 
про порядок відчуження, списання, безоплатної 
передачі основних засобів, що є комунальною 
власністю територіальної громади м.Дніпрорудне"

182
24.06.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06575/08-20 Лист02/21-678
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційного колектору в м. Дніпрорудне

183
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06611/08-20 Лист05/21-679
Про виділення коштів на реконструкцію 
приймальної камери очисних споруд 
м.Дніпрорудне

184
06.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

06598/08-20 Лист841
Про фінансування на будівництво сімейного 
гуртожитку по вул. Морська, 80 в м.Приморськ

185
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ 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

06405/08-26 Лист02-16/2280
Про заміну системи водопостачання в с. Піскошене

186
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради
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06472/08-09 Депутатське звернення57
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування придбання медичного 
обладнання для ТУ "Територіальне медичне 
об'єднання МВС України по Запорізькій області"

187
05.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

06332/08-54 Лист2894/01-11
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту водогону

188
29.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06333/08-54 Лист2669/01-11
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту підстанції швидкої медичної допомоги

189
29.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06334/08-54 Лист2815/01-11
Про виділення коштів для вирішення проблемних 
питань

190
29.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06335/08-54 Лист2919/01-11
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ 
ПАНСІОНАТ"
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту покрівель

191
29.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06336/08-54 Лист2895/01-11
КЗ "К.-ДНІПРОВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ"
Про виділення коштів на підготовку до 
опалювального сезону 2021/2022

192
29.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06337/08-54 Лист01-26/0771
Про направлення протокольного рішення щодо 
забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

193
25.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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06357/08-54 Лист01-26/0773
Про надання протоколу наради від 25.06.2021 щодо 
аварійного стану мереж водовідведення м. 
Дніпрорудне

194
25.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06358/08-54 Лист01-26/0775
Про надання протоколу наради від 25.06.2021 щодо 
затвердження тарифів на соціальні послуги

195
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06379/08-54 Лист2940/01-27
ДЕПУТАТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про розробку та прийняття обласної програми 
боротьби з карантинними рослинами

196
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

06380/08-54 Лист2893/01-10
ДЕПУТАТ ЗОР БІЛИЙ О.Г.
Про виділення коштів на ремонт приміщення КЗ 
"Центр дитячої та юнацької творчості" 
Дніпрорудненської міської ради

197
29.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06381/08-54 Лист2868/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про підтримку роботи та надання фінансової 
допомоги організації

198
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06382/08-54 Лист3004/01-27
ДЕПУТАТИ ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ
Про виділення коштів на відновлення автобусного 
сполучення

199
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06383/08-54 Лист2842/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗОШ - 
ІНТЕРНАТ №2" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень 
техногенної та пожежної безпеки 

200
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06384/08-54 Лист2950/01-21
НДУ М.НІКІТІНА
Про виділення коштів на виконання капітального 
або поточного середнього ремонту автомобільної 
дороги О080618 

201
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06385/08-54 Лист2911/01-11
ГО "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ МВС УКРАЇНИ"
Про оновлення соціальних прав ветеранів та 
пенсіонерів силових структур

202
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06406/08-54 Лист01-26/0783
Про участь у нараді щодо вирішення проблемних 
питань об'єктів спільної власності територіальних 
громад 05.07.2021 об 11-00

203
02.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06487/08-54 Лист01-26/0778
Про проведення засідання постійної комісії 
обласної ради 08.07.2021 об 11-00

204
01.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06492/08-54 Лист3029/01-11
Про інформацію щодо необхідності фінансування 
заходів забезпечення пожежної безпеки на об'єктах 
спільної власності територільних громад сіл, селищ

205
01.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06493/08-54 Лист3009/01-11
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень 
протипожежної безпеки

206
01.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06494/08-54 Лист2982/01-11
ДУ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
МВС УКРАЇНИ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про виділення коштів для проведення досліджень 
захворювань шлунково-кишкового тракту

207
01.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06495/08-54 Лист3016/01-11
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ "ЗОР
Про виділення коштів на закупівлю трьох одиниць 
апарату ШВЛ

208
01.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06496/08-54 Лист2997/01-11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
Нововасилівського будинку культури

209
01.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06497/08-54 Лист2836/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СЛУЖБИ КРОВІ" ЗОР
Про виділення коштів на реконструкцію теплового 
вузла в корпусі №1

210
01.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06498/08-54 Лист2683/01-11
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
водопостачання села Степанівка Перша

211
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06499/08-54 Лист2703/01-11
КЗ "КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА ЗАГАЛЬНА 
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень 
законодавства у сфері ЦЗ та пожежної безпеки

212
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06500/08-54 Лист2925/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛД 
ЦЕНТР"
Про виділення коштів на облаштування засобами 
дистанційної передачі даних комерційних вузлів 
обліку газу

213
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06501/08-54 Лист2665/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на придбання 
магніто-резонансного томографу

214
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06502/08-54 Лист2998/01-11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію споруд 
водозабору із артезіанської свердловини 
смт.Нововасилівка

215
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06503/08-54 Лист2649/01-11
ДОР Г.ФУКС
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання для КНП "Обласний перинатальний 
центр" ЗОР

216
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06504/08-54 Лист3049/01-21
НДУ М.НІКІТІНА
Про вирішення питання ремонту автомобільної 
дороги 

217
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06573/08-54 Лист01-26/0811
Про проєкти рішень

218
05.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06574/08-54 Лист3045/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ 
СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ" ЗОР
Про реконструкцію закладу

219
05.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06619/08-54 Лист01-26/0820
Про проведення наради щодо вирішення 
проблемних питань комунальних підприємств 
09.07.2021 об 11-00

220
08.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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06635/08-54 Лист2751/01-11
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на будівництво ділянки 
водогону від с.Шевченківське до с.Юльївка, 
с.Запорожець та Військового містечка та 
водопровідної мережі с.Юльївка 

221
06.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06636/08-54 Лист01-26/0816
Про надання інформації щодо освоєння коштів по 
об'єктах , які заплановані фінансуватись у 2021 році

222
06.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06637/08-54 Лист3089/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про фінансування організації

223
06.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06682/08-09 Депутатське звернення74
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЇ...
Про включення помічника голови 
облдержадміністрації до складу робочої групи 
щодо проведення системної роботи з екологічної 
пропаганди

224
01.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06683/08-09 Депутатське звернення74/1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЇ...
Про створення робочої групи з проведення 
системної роботи з екологічної пропаганди

225
01.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

06656/08-22 Лист001-12/2506
Про погодження графіків відключень ГАВ та ГПВ 
на 2021-2022 роки

226
07.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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06671/08-49 Листб/н
Про заяву у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції

227
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

06663/08-40 Лист1/38-317
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою

228
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

06462/08-43 Лист38/28
Про нагородження Сафонова В.В. (та інші)

229
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Мотор Січ"

06613/08-43 Лист208/ДпоУП
Про нагородження Семенова В.Б. та Чигирьова 
Д.В.

230
06.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Український графіт"

06572/08-40 Лист16/3017
Про поновлення договору оренди землі

231
05.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

06644/08-48 Лист470/148/63
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3130
Про внесення змін до обласної програми

232
08.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

06543/08-43 Лист01.04.01/3864
Про нагородження Стовба Р.М. (та інші)

233
05.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

06571/08-20 Лист04/2283
Про виділення коштів на ремонт даху 
адміністративно-лабораторної будівлі

234
01.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06481/08-43 Лист604/354
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС"
Про нагородження Куценка О.А. (та інші)

235
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06585/08-43 Лист2004040
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД"
Про нагородження Клименка В.І. (та інші)

236
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06595/08-22 Лист24
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про ремонт дорожнього покриття на території 
Семенівської ОТГ

237
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06377/08-22 Лист10/885
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про внесення змін до контракту

238
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06386/08-22 Лист2
ГО "МІСЬКИЙ АВТОБУС"
Про включення до складу конкурсного комітету

239
25.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06387/08-22 ЛистЕ-05/1969
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про узгодження Графіку погодинного відключення 
електроенергії

240
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06408/08-43 Лист33/1556
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про нагородження Апанасенко І.В. (та інші)

241
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06479/08-34 Лист01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
АВІАЦІЙНИХ ВИДІВ СПОРТУ
Про збереження аеродрому Запорізького центру 
льотної підготовки імені маршала авіації А.І. 
Покришкіна

242
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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06483/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 08.07.2021

243
05.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06485/08-40 Лист2083
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

244
05.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06486/08-40 Лист2084
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

245
05.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06516/08-22 Лист01-1/28162
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії та потужності на серпень 2021 
року

246
05.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06539/08-22 Листб/н
ОСОК "НИВА-ЕЛІТ"
Про облаштування пішохідного переходу в смт 
Балабине

247
06.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06541/08-33 Лист24/06-9
БФ "КВІТНА"
Про розміщення соціальної реклами "Обіцяй собі 
берегти себе"

248
24.06.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06546/08-40 Лист290
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

249
02.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

37
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06547/08-40 Лист291
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

250
02.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06579/08-40 Лист2104
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

251
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06580/08-40 Лист2105
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про залишення без розгляду листа від 21.05.2021 
№ 1582

252
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06605/08-20 Лист250
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
КП "Автогосподарство" ЗОР

253
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06680/08-22 Лист01/405
АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про складну ситуацію на енергетичному ринку

254
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06684/08-50 Лист02/29013
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про зміну адрес об'єктів Дніпровської ЕС

255
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06711/08-20 Лист254
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів на поповнення статутного 
капіталу

256
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

38
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06712/08-20 Лист01-187
КП "АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФАРМАЦІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на поповнення статутного 
капіталу

257
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06713/08-20 Лист194
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ОХОРОНИ ПРАЦІ" ЗОР
Про виділення коштів на поповнення статутного 
капіталу

258
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

06347/08-40 Лист441
Про надання згоди на встановлення меж земельної 
ділянки

259
25.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06364/08-40 Лист440
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

260
25.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06407/08-40 Лист457
Про організацію наради щодо Проблеми 
розроблення проєкту землеустрою з встановлення 
меж території загальногеологічного заказника 
загальнодержавного значення "Дніпровські 
пороги"

261
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06616/08-20 Лист482
Про виділення субвенції на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів

262
06.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06581/08-39 Листб/н
ГО "ВОЛЬТЕРРА"
Про Звіт "Літогеохімічні дослідження 30 зразків 
каоліну та вмісних порід Біляївського родовища 
первинних каолінів"

263
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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06655/08-22 Лист15
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про ремонт дорожнього покриття до с. Малий 
Утлюк Мелітопольського р-ну

264
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

06528/08-20 Лист7
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ" ЗОР
Про надання інформації щодо неможливості 
завершення процедури припинення підприємства 
при наявності заборгованості

265
05.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Суди

06490/08-49 Лист331/2141/21/694
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду по справі Лісун О.П.

266
29.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06359/08-20 Лист1137/01-11
КНП "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 
КАТАСТРОФ" ЗОР
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту підстанції швидкої медичної допомоги 
Заводського району

267
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06374/08-20 Лист501
КНП "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 9"
Про виділення бюджетних коштів на заміну вікон

268
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06375/08-20 Лист01-8/501
КНП "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 9"
Про виділення бюджетних коштів на 
реконструкцію приміщень другого поверху лікарні

269
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

40
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06488/08-20 Лист1319/01-06
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт 
онкогематологічного відділення

270
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06608/08-20 Лист4208
КНП "СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА 
ЧАСТИНА" ЕМР
Про критичний стан фінансування опорної лікарні 
міста Енергодара КНП "СМСЧ"

271
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06647/08-20 Лист1127
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про надання додаткового фінансування на виплату 
заробітної плати та заходи протипожежної безпеки

272
08.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06648/08-20 Лист1128
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про надання додаткового фінансування на виплату 
заробітної плати та заходи протипожежної безпеки

273
08.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи торгівлі та побуту

06631/08-29 Лист3695
ТОВ "АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ"
Про надання роз'яснень з приводу 
обов'язковості/необов'язковості пакування вагових 
заморожених харчових продуктів 

274
02.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Учбові заклади

06591/08-43 Лист35-01/2022
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Рябенка Є.М.

275
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06632/08-32 Лист498
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про запрошення на навчання у магістратурі 

276
06.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

06326/08-16 Лист09-07/33
(Я. Козачок) Про надання пропозицій для 
формування графіку робочих поїздок Президента 
України до регіонів на ІІІ-й квартал 2021 року

277
01.07.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06418/08-16 Лист09-07/34
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
05.07.2021о 13-00

278
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06477/08-16 Лист44-01/1856
(Ю. Свириденко) ФОП НЕЛІПА І.В.
Про постачання теплової енергії ТОВ 
"Тепло-Мелітополь"

279
01.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06478/08-16 Лист44-01/1803
(Ю. Свириденко) ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПМГУ "ЗАЛК"
Про забезпечення дотримання трудового 
законодавства на АТ "ЗалК"

280
01.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06509/08-16 Лист41-01/1049
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
05.07.2021

281
05.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06355/08-22 Лист01-37/0696
Про участь у нараді з питань регулювання у сфері 
внутрішнього водного транспорту 07.07.2021 о 
10-00

282
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

06471/08-42 Лист01-41/0636
Про погодження призначення на посаду 
Дементьєва О.Л.

283
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

42



№
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

06638/08-42 Лист01-41/0646
Про погодження призначення на посаду Артеменко 
Н.С.

284
06.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

06639/08-43 Лист01-42/0661
Про присвоєння почесного Звання "Мати-героїня" 
Станішевської О.І.

285
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06349/08-42 Лист01-18/0506
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Чудесновій С.І.

286
30.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06602/08-42 Лист01-18/0518
Про погодження призначення Магери І.Р.

287
05.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06603/08-42 Лист01-18/0519
Про погодження призначення Прокопенко І.М.

288
05.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06604/08-42 Лист01-18/0520
Про погодження призначення Степаненко Н.М.

289
05.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06550/08-42 Лист01-05-28/187-к
Про погодження призначення Бовкун Ю.Л.

290
02.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06554/08-43 Лист01-05-28/182-к
Про нагородження Кіяшка П.М.

291
02.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06582/08-42 Лист01-05-28/183-к
Про погодження призначення Потіхи О.А.

292
02.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06587/08-42 Лист01-05-28/188-к
Про погодження призначення на посаду Бовкун 
Ю.Л.

293
02.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

43



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

06321/08-33 Лист01-51/443
Про участь у нараді з питань надання медичних 
послуг директора Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 05.07.2021 о 14-00

294
29.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06652/08-22 Лист1252/01-46
Про ремонт автодороги загального користування 
місцевого значення О080618 Гуляйполе - 
Любимівка - Старомлинівка

295
08.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06654/08-20 Лист01-47/458
Про фінансування видатків на виплату щорічної 
разової грошової допомоги

296
05.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06681/08-40 Лист2368/02.1-20
Про передачу договорів оренди земельних ділянок 
під водними об'єктами

297
06.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

06351/08-43 Лист897
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про присвоєння почесного звання Сергєєвій Т.А.

298
24.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06465/08-21 Лист02-24/595
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про передачу нерухомого майна

299
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06480/08-20 Лист593/01-12
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції очисних споруд в 
смт Мирне

300
22.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ 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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06507/08-27 Лист02-01-15/719
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації щодо меж територіальної 
громади

301
29.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

06515/08-20 Лист02-01-15/738
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування підключення вулиць до 
водопроводу с.Дружелюбівка

302
05.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06551/08-32 Лист02-01-26/103
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про включення закладів загальної середньої освіти 
до регіонального плану зі створення належних умов 
для безпечного харчування 

303
06.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

06610/08-22 Лист1638
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про організацію перевезень пасажирів

304
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06649/08-20 Лист723/1
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання

305
03.06.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06700/08-20 Лист769
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів для придбання медичного 
обладнання

306
06.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06715/08-20 Лист1576/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про залучення коштів для ремонту водопровідних 
мереж

307
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ 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)
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СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі

06675/08-51 Лист10-02-43/0292
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

308
07.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

06594/08-20 Лист11-09.1-07/5865
Про виділення коштів на реалізацію Програми 
матеріально-технічної підтримки діяльності органів 
виконавчої влади в Запорізькій області на 
2021-2023 роки

309
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06596/08-20 Лист06.2-09-07/5850
Про стан використання субвенцій

310
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ 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

06360/08-29 Лист5301-4097/5302-
Про надання інформації щодо проведених 
перевірок

311
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06692/08-29 Лист53002-4328/5302
Про перевірки суб'єктів господарювання, у сфері 
управління (володінні, користуванні) яких 
перебувають місця виробництва, зберігання, 
оптової та роздрібної торгівлі пальним

312
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

06396/08-40 Лист311-ДК/0021/КВ
Про приведення договорів оренди земельних 
ділянок, наданих ТОВ "Аванте", у відповідність до 
вимог чинного земельного законодавства

313
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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06397/08-40 Лист308-00/0017/КВ/
Про приведення договорів оренди земельних 
ділянок, наданих гр. Поповичу О.С., у відповідність 
до вимог чинного земельного законодавства

314
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06398/08-40 Лист309-ДК/0018/КВ
Про приведення договорів оренди земельних 
ділянок, наданих ФГ "ФОРДЗОН", у відповідність 
до вимог чинного земельного законодавства

315
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06404/08-40 Лист305-ДК/0020/КВ
Про приведення договорів оренди земельних 
ділянок, наданих ТОВ "Агрофірма "Батьківщина", 
у відповідність до вимог чинного земельного 
законодавства

316
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06534/08-40 Лист0-8-0.48-850/90-
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання інформації щодо земельної ділянки з 
кадастровим номером 2310100000:01:012:0211

317
05.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

06544/08-18 ЛистВих-14-13-11/38
Про проведення "гарячої лінії" у третій декаді 
липня 2021 року

318
25.06.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

06599/08-35 ЛистВих-06-13-11/40
Про організацію дитячої оздоровчої кампанії

319
05.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

06339/08-46 ЛистК-0063/42/-/04-2
ЗАПОРІЗЬКЕ РУП, ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 2
Про надання інформації щодо виплати премій 
посадовим особам КЗ "Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат "Джерело" ЗОР

320
14.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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06369/08-46 Лист3387/51/01-2021
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 2 ПОЛОГІВСЬКОГО 
РВП
Про надання інформації щодо звернень гр. Луценка 
В.М. стосовно здійснення прийому металобрухту

321
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06530/08-46 Лист3030/61-2021
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ №1
Про надання інформації щодо ТОВ "Ентузіаст"

322
10.06.2021від

№
від 06.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06614/08-46 Лист1365/05/12-2021
Про виділення коштів відповідно до Програми 
профілактики правопорушень...

323
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

06569/08-49 Рішення325/799/17-ц
РІШЕННЯ суду по справі Воронова О.Є., ФГ 
"В-Фермер" та ТОВ "Альтраст"

324
16.06.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06701/08-49 Ухвала908/709/21
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Аграрний дім"

325
05.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

06399/08-46 Лист53-2007-вих21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання копії розпорядження щодо включення 
до переліку пам'яток архітектури КЗ "Запорізька 
обласна філармонія"

326
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06473/08-46 Лист24-403вих-21
Про надання інформації щодо створених служб у 
справах дітей 

327
30.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06474/08-46 Лист24-407вих-21
Про надання інформації щодо оздоровлення та 
відпочинку дітей

328
01.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

48



№
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

06540/08-46 Лист20-294вих-21
Про надання інформації щодо дозвільних 
документів підприємств Державної 
кримінально-виконавчої служби

329
06.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06570/08-49 Лист15/2-2054-20
Про відзив на апеляційну скаргу по справі 
Романенко Н.А.

330
05.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06641/08-46 Лист15/1-1789-19
Про надання інформації щодо стану фактичного 
виконання судового рішення по справі ТОВ 
"Запорізький рибокомбінат"

331
06.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06643/08-46 Лист15/1-1759-21
Про надання інформації щодо земель державного 
лісового фонду

332
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06669/08-49 Лист15/4-2394-21
Про копії листів у справі щодо визначення 
"культурної цінності" "Будинку першої 
теплоелектростанції"

333
07.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06702/08-49 Лист15/3-2167-21
Про заяву щодо участі у судовому засіданні в 
режимі відеоконференції 

334
07.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06703/08-49 Лист15/3-2173-21
Про заяву щодо участі у судовому засіданні в 
режимі відеоконференції 

335
07.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

06588/08-20 Лист01-08/837
Про виділення коштів на 2021 рік відповідно 
Програми розвитку лісового фонду Запорізької 
області

336
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

49



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06618/08-20 Лист01-08/848
Про виділення коштів на протипожежні заходи

337
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

06673/08-49 Лист22-ц/807/2736/2
Про копію апеляційної скарги у справі Кулієва В.Е.

338
05.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

06400/08-22 Лист186-Р
Про зміну поштової адреси

339
02.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

06469/08-39 Лист10-2-6/1447-21
Про надання інформації щодо попередження та 
боротьби з незаконним рибальством

340
30.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06583/08-39 Лист10-3-01/1484-21
Про загибель водних біоресурсів

341
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

06350/08-48 Лист23-3749
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про облаштування пункту тестування на 
визначення антигена коронавірусу в пункті 
пропуску через державний кордон для 
міжнародного повітряного сполучення 
"Запоріжжя"

342
01.07.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06510/08-46 Лист5092/6/81-2021
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 3 ВАСИЛІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про доступ до речей і документів

343
02.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

50



№
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

06586/08-46 Лист31/8-2732
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ГЦС МВС
Про внесення заходів до обласної програми

344
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Національна Рада України з питань телебачення і 
радіомовлення. Запорізьке представництво

06467/08-22 ЛистН/МЗЕ-21/453
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про надання інформації щодо пропозиції чи 
зауваження до РФ "Придніпровська залізниця" АТ 
"Укрзалізниця"

345
23.06.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

06324/08-48 Лист1590
Про підготовку до проведення призову громадян 
України на строкову військову службу восени 2021 
року

346
29.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06531/08-48 Лист1583/2
Про надання Акту перевірки стану організації та 
ведення військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних в ПАТ 
"Запоріжтрансформатор"

347
29.06.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06601/08-20 Лист406/ф
Про виділення коштів в рамках обласної програми 
"Забезпечення територіальної оборони Запорізької 
області на 2017-2021 роки"

348
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Прокуратура

06338/08-46 Лист51/1-1922вих-21
ВАСИЛІВСЬКУ ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо звільнення 
Подорожко Н.М. з посади начальника відділу 
освіти Великобілозерської райдержадміністрації

349
29.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

51



№
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

06348/08-46 Лист53-2007-вих21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'ятки архітектури 
- будівлі КЗ "Запорізька обласна філармонія"

350
30.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06475/08-46 Лист52-3253вих.21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо стягнення орендної 
плати за землю ТОВ "Соціальні ініціативи 
Запоріжжя"

351
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06538/08-46 Лист52-3317вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо земельної ділянки, 
яка знаходиться у постійному користуванні ДП 
"Запорізький державний центр науки, інновацій та 
інформатизації"

352
05.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06548/08-46 Лист52-3355вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо кількості санаторних 
шкіл на території Вознесенівського, 
Олександрівського та Заводського районів м. 
Запоріжжя

353
02.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06549/08-46 Лист52-3082вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'ятки культури 
"Будинок (Народного дому), в якому виступав В.В. 
Маяковський"

354
29.06.2021від

№
від 06.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06553/08-46 Лист50-2575ВИХ21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про скасування державної реєстрації права 
приватної власності ПП "Фарватер-експрес"

355
06.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

52



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06640/08-46 Лист52-3356вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо відшкодування 
збитків ТОВ "Агрофірма "Нива"

356
06.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06678/08-46 Лист56/1-2366вих-21
ПОЛОГІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо нерухомих пам'яток 
культурної спадщини

357
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06685/08-46 Лист57-1778вих21
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Аккумтех"

358
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

06352/08-22 ЛистН/НЗЕ-21/
Про закупівлю послуг з надання суспільно 
важливих перевезень пасажирів залізничним 
транспортом

359
23.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06353/08-22 ЛистН/НЗЕ-21/493
Про перевезення пасажирів у приміському 
сполученні Пришиб - Запоріжжя-2

360
25.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

06484/08-22 Лист24/1832
Про передачу кабельної лінії на баланс ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

361
05.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06687/08-40 Лист19/1873
Про надання інформації щодо земельної ділянки

362
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06688/08-40 Лист19/1874
Про надання інформації щодо земельної ділянки

363
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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06689/08-40 Лист19/1875
Про надання інформації щодо земельної ділянки

364
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06690/08-40 Лист19/1876
Про надання інформації щодо земельної ділянки

365
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06691/08-40 Лист19/1877
Про надання інформації щодо земельної ділянки

366
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

06634/08-43 Лист12063/41/32/01-2
Про нагородження Світлицького О.О. (та інші)

367
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06662/08-46 Лист12.511/41/32/03-
Про виділення коштів на реконструкцію 
адміністративної будівлі

368
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06372/08-46 Лист59/26/232нт
Про загрози підтоплення населених пунктів 
Василівського р-ну

369
23.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

06514/08-46 Лист1859/55/107/03-2
Про надання інформації щодо незаконного 
видобування корисних копалин

370
11.05.2021від

№
від 06.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

06532/08-22 Лист52310/23.3/24-21
Про придбання приладів для зважування та 
легкового автомобіля

371
06.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06373/08-08 Постанова237
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

372
29.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

06344/08-40 Лист8/20-255-21
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
НАГЛЯДУ УКРАЇНИ
Про надання переліку документів для виділення 
земельної ділянки

373
01.07.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України

06459/08-22 Лист05/04-687
Про надання інформації до Реєстру ІТС

374
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Верховний суд України

06363/08-49 Постанова280/6988/20
Про постанову суду у справі за позовом Ботієвської 
сільської ради

375
24.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Генеральна прокуратура

06370/08-46 Лист27/2-62582ВИХ-
ПП "ГСТ-ГРУП"
Про скаргу на дії посадових осіб ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

376
24.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

06413/08-21 Лист4179/0/20-21
Про засідання робочої групи 08.07.2021 о 10-00 в 
режимі онлайн

377
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06694/08-37 ЛистВИХ №4506/0/
Про врегулювання дозвільних процедур та 
ліцензійних умов роздрібної торгівлі пальним через 
пересувні АЗС

378
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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06709/08-21 ЛистВИХ №4492/0/
Про направлення протокольного рішення засідання 
міжрегіональної робочої групи з питань здійснення 
державної регуляторної політики

379
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ 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

06693/08-37 Лист1464/11-0802/21
Про проведення соціологічного опитування 
державних службовців щодо законодавства у сфері 
свободи совісті

380
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

06563/08-29 Лист16-11463/161-3
Про проведення практичного семінару щодо 
організації діяльності консультаційних пунктів з 
інформування населення про надзвичайні ситуації 
31.08.2021 в м. Запоріжжя

381
06.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06708/08-29 Лист16-11756/161-2
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

382
08.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агенство України з питань мистецтв та 
мистецької освіти

06414/08-32 Лист1-17/2-1085/202
Про надання інформації щодо результатів 
проведення конкурсів серед претендентів на 
першочергове зарахування до закладів вищої або 
фахової передвищої мистецької освіти за 
державним (регіональним) замовленням

383
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно

06354/08-37 Лист1632/8/11-21
Про надання інформації щодо створення 
регіональних кінокомісій

384
01.07.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

06330/08-33 Лист745//02-21
Про вакцинацію персоналу готелів

385
29.06.2021від

№
від 01.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Національна комісія зі стандартів державної мови
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06525/08-32 Лист2.4/499/21
Про співпрацю у проведенні іспиту на рівень 
володіння державною мовою

386
02.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

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

06389/08-22 Лист7757/17.1.2/7-21
Про засідання НКРЕКП у формі відкритого 
слухання 12.07.2021

387
30.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06513/08-22 Лист1045/17.2.3/5-21
Про проведення засідання з питань тарифів на 
розподіл електроенергії 07.07.2021

388
05.07.2021від

№
від 06.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

06593/08-35 Лист0000-0201-5/980
Про виконання Плану заходів з реалізації ІІ етапу 
Національної стратегії реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей на 
2017-2026 роки

389
07.07.2021від

№
від 07.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06620/08-35 Лист0000-0201-5/981
Про надання інформації щодо дітей, які 
перебувають в приватних дитячих будинках

390
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06630/08-36 Лист0000-0201-5/980
Про надання інформації щодо будинків дитини

391
07.07.2021від

№
від 08.07.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

06705/08-47 Лист22-03/51315/21
Про впровадження рекомендацій за результатами 
опитування "Антикорупційна доброчесність - 2020"

392
09.07.2021від

№
від 09.07.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

06468/08-31 Лист1773/03.24-7.1
Про звернення Фонду "Міжнародні антикорупційні 
суди"

393
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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06371/08-46 Лист27/9/2-5418/01
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Про підписання меморандуму із закладами 
культури, мистецтва і туризму за сприяння 
облдержадміністрації

394
25.06.2021від

№
від 02.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06461/08-37 Лист2194/4-07/21-У
УПОВНОВАЖЕНИЙ ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ 
МОВИ
Про висвітлення теми набрання чинності окремих 
норм мовного закону

395
02.07.2021від

№
від 05.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06542/08-28 Лист01-07/174
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА 
Про Національний план спільних дій щодо 
зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік

396
30.06.2021від

№
від 06.07.2021
№ 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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