
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 12.07.21 по 16.07.21

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

06782/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів  з обласного 
бюджету на галузь охорони здоров'я у 2021 році

1
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06783/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету по 
галузі охорони здоров'я у 2021 році

2
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06792/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент економіки) 
Про збільшення фінансування у 2021 році на 
заходи Комплексної програми  розвитку малого і 
середнього підприємництва

3
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06819/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Управління капітального 
будівництва)
Про виділення коштів у 2021 році на завершення 
будівництва об'єктів програми розвитку охорони 
здоров'я

4
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06831/08-28 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про забезпечення реалізації повноважень 
облдержадміністрації у сфері праці, зайнятості 
населення, трудових відносин і соціального діалогу

5
14.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06896/08-23 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про поводження з безхазяйними, забороненими і 
непридатними до використання в сільському 
господарстві хімічними засобами захисту рослин

6
15.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

06898/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету по 
галузі охорони здоров'я у 2021 році

7
15.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06916/08-20 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про внесення змін до Програми 
матеріально-технічної підтримки діяльності органів 
виконавчої влади в Запорізькій області на 
2021-2023 роки на збільшення обсягу видатків 
Департаменту соціального захисту населення ОДА

8
15.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

06895/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про виділення коштів у 2021 році для придбання 
систем наземного спостереження для забезпечення 
контролю лісової території

9
15.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06897/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про зміни обсягу асигнувань

10
15.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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06835/08-09 Депутатське звернення04-24/13-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про розгляд колективного звернення батьків 
Запорізького класичного ліцею щодо недоцільності 
зміни статусу закладу освіти

11
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06940/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про Рекомендації слухань у Комітеті на тему: «Про 
стан виконання Стратегії подолання бідності»

12
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

06793/08-09 Депутатське звернення382/6
НДУ М. НІКІТІНА
Про звернення гр. Ванюка І.І. щодо порушення 
прав на чергове зубопротезування

13
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06794/08-09 Декларація382/7
НДУ М. НІКІТІНА
Про звернення гр. Іваніків Л. стосовно проблеми з 
водопостачанням на території Михайлівської 
сільської ради Вільнянського р-ну

14
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06884/08-09 Депутатське звернення120д9/15-2021/2
НДУ ТАРАНЕНКО Т.
Про стан реконструкції приміщення для 
Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької 
області

15
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06935/08-09 Депутатське звернення396д9/12-2021/2
НДУ АРСЕНЮК О.О.
Про засідання круглого столу на тему: "Соціальний 
захист та пенсійне забезпечення осіб, які 
постраждали від Чорнобильської катастрофи" 
21.07.2021 о 15-00

16
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06728/08-15 Лист19695.4/І-9985.3
Про перевірку відомостей, наведених у зверненні 
гр. Ільченка В.О. щодо можливих порушень прав і 
свобод людини

17
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06790/08-15 Лист8019.2/21/32.2.
Про надання інформації щодо додержання прав 
дітей під час здійснення децентралізації

18
09.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

06748/08-42 Лист372
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про проведення короткострокових курсів 
підвищення кваліфікації 20-25.09.2021

19
02.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Військові частини

06720/08-48 Лист470/148/63
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3130
Про внесення змін до обласної програми 

20
08.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

06750/08-41 Лист1494-7/7
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
СОГДІЙСЬКОЇ ОБЛАСТІ (РЕСПУБЛІКА 
ТАДЖИКИСТАН)
Про перенесення термінів виставки у Согдійській 
області

21
08.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

06951/08-40 Листб/н
ГР. БУЛИГІН І.О.
Про укладання договору оренди земельної ділянки

22
16.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06718/08-32 Лист278/01.01/21
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
Про набір студентів до ІПК ДСЗУ в 2021 

23
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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06751/08-39 Лист21/07
ВІДДІЛ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА 
КООРДИНАЦІЇ (М. ОДЕСА)
Про моніторинг виникнення теплових аномалій

24
12.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06756/08-37 Листб/н
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ "УКРАЇНА 30. 
ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА"
Про запрошення на Форум 13-14.07.2021

25
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06771/08-28 Листб/н
ГО "ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ"
Про підтримку проєкту щодо реінтеграції ветеранів 
та членів їхніх сімей

26
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06772/08-42 Лист1240/07/21
АСОЦІАЦІЯ УПРАВИТЕЛІВ ЖИТЛА
Про законодавчі вимоги щодо проходження 
професійної атестації за напрямом "Менеджер 
(управитель) житлового будинку"

27
09.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

06805/08-49 Лист331/2141/21
АДВОКАТ ШТАБОВЕНКО Д.В.
КЛОПОТАННЯ по справі Лісун О.П.

28
09.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06837/08-34 Лист369-НК
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ 
УКРАЇНИ
Про підтримку атлетів-олімпійців регіону та всієї 
олімпійської команди України

29
09.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06846/08-40 Листб/н
ГР. ШИЛКІН В.О.
Про надання земельної ділянки для ведення 
особистого фермерського сільського господарства

30
29.06.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06847/08-40 Листб/н
ГР. ШИЛКІНА О.В.
Про надання земельної ділянки для ведення 
особистого фермерського сільського господарства

31
29.06.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06848/08-40 Листб/н
ГР. ШИЛКІНА Л.Д.
Про надання земельної ділянки для ведення 
особистого фермерського сільського господарства

32
29.06.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06849/08-40 Листб/н
ГР. ШИЛКІНА В.Ю.
Про надання земельної ділянки для ведення 
особистого фермерського сільського господарства

33
29.06.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06850/08-40 Листб/н
ГР. ШИЛКІН В.В.
Про надання земельної ділянки для ведення 
особистого фермерського сільського господарства

34
29.06.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06851/08-33 Лист06/07
ТРК CITY MALL
Про створення зони для вакцинування на 
безкоштовній основі

35
14.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06854/08-41 ЛистUNDP/RPP/2021
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН В УКРАЇНІ
Про внесення змін до реєстраційної картки проєкту 
№ 4019-04 та погодження плану закупівель товарів, 
робіт та послуг коштом міжнародної технічної 
допомоги

36
07.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06866/08-43 Листб/н
КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ 
КОЗАЦТВА ПРИ ОДА
Про нагородження Сухініна Д.В.

37
30.06.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06868/08-22 Лист76.1-57/542
ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД"
Про оновлення приміського рухомого складу

38
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

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

06869/08-22 Лист01-1/29805
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про граничні величини споживання електроенергії 
та потужності

39
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06870/08-41 Лист1307-1
GIZ УКРАЇНА
Про проведення зустрічі щодо співпраці у сфері 
розробки смарт-спеціалізації Запорізької області 
29.07.2021

40
13.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06873/08-37 Лист172
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про реалізацію проєкту "Ретроспектива 
Українського джазу"

41
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06874/08-32 Лист419
УКРАЇНСЬКИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З 
ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 
НАСЕЛЕННЯ
Про Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків  
"Мої права"

42
13.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06875/08-32 Лист409
УКРАЇНСЬКИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З 
ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 
НАСЕЛЕННЯ
Про Всеукраїнський конкурс малюнків та 
фотографій "Що для мене Україна?"

43
13.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06876/08-32 Лист418
УКРАЇНСЬКИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З 
ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 
НАСЕЛЕННЯ
Про Всеукраїнський конкурс наукових робіт 
"Соціально-відповідальне ведення бізнесу - 
складова сталого розвитку"

44
13.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання освіти і науки 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

06878/08-37 Листб/н
ВИДАВНИЦТВО "ДЗЕРКАЛО СВІТУ"
Про підготовку номера журналу "Український 
туризм" з нагоди 30-річчя Незалежності України

45
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06911/08-38 Листб/н
ГРОМАДСЬКА ШКОЛА БІЗНЕСУ
Про розміщення інформації на офіційному сайті 
щодо бізнес проєкту "Онлайн курс "Практики 
бізнесу"

46
15.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

06949/08-22 ЛистЦ-3/5-88/3487-2
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про підвищення тарифів на перевезення пасажирів

47
09.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06967/08-40 Лист17
ЗАПОРІЗЬКЕ ОРЕНДНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 0861 АСОЦІАЦІЇ 
"ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД"
Про надання інформації для отримання дозволу на 
розробку технічної документації із землеустрою

48
14.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06969/08-21 Лист10
ТОВ "САНМАРК"
Про видачу ліценції на право провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

49
16.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Посольства

06734/08-41 Лист6120/17-200-477
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
ТАДЖИКИСТАН ТА ІСЛАМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
АФГАНІСТАН
Про перенесення термінів виставки у Согдійській 
області

50
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди
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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

06722/08-49 Лист02.3-11/580/2634
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання постанови за позовом ТОВ 
"Агрохімпродукт"

51
06.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06723/08-49 Лист02.3-11/580/2634
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання постанови за позовом ТОВ 
"Агрохімпродукт"

52
06.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

06760/08-37 Лист1207/7
УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД
Про надання інформації щодо музейних закладів

53
12.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

06731/08-18 Лист2587-21
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом червня 2021 року 

54
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

06829/08-26 Лист2626-21
ОСББ "СОБОРНИЙ 154Б"
Про надання документів на будинок та розірвання 
договору щодо надання послуг з управління 
багатоквартирним будинком з ТОВ "Місто для 
людей"

55
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06939/08-33 Лист2671-21
КНП "СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА 
ЧАСТИНА" (М. ЕНЕРГОДАР)
Про критичний стан фінансування опорної лікарні 
м. Енергодара КНП "СМСЧ"

56
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Кабінет Міністрів України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06732/08-03 Постанова691
Про внесення змін до переліку органів 
ліцензування

57
07.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06733/08-03 Розпорядження743-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. 
№ 626

58
07.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06758/08-17 Лист22483/0/2-21
(В. Федорчук) Про стан виконання плану заходів з 
підготовки передачі до комунальної власності 
цілісних майнових комплексів вищих навчальних 
закладів I-II рівня акредитації

59
12.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

06766/08-06 Доручення30924/1/1-21
(Д. Шмигаль) АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
Про дублювання обласними та районними 
державними адміністраціями повноважень одне 
одного на відповідній території

60
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06767/08-06 Доручення31958/1/1-21
Про розбронювання та відпуск матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву

61
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06777/08-06 Доручення33031/1/1-21
(Д. Шмигаль) ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ Д.РОЗУМКОВ
Про депутатське звернення НДУ Цимбалюка М.М. 
щодо вакцинації дітей та освітян

62
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06779/08-17 Лист22487/0/2-21
(В. Федорчук) Про забезпечення реалізації 
положень Воєнної доктрини України

63
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

06788/08-06 Доручення31344/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про звіт щодо виконання Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2020 
рік"

64
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06799/08-06 Лист31298/1/1-21
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо продажу земельних ділянок та набуття права 
користування ними через електронні аукціони

65
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06827/08-06 Доручення27759/7/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання протоколу засідання 
Міжвідомчої групи з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати за результатами 
наради, проведеної під головуванням 
Прем’єр-міністра України 31 травня 2021 року 

66
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06828/08-17 Лист22625/0/2-21
(В. Федорчук) КНП "СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА" (М. 
ЕНЕРГОДАР)
Про критичний стан фінансування опорної лікарні 
міста Енергодара КНП«СМСЧ»

67
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06832/08-06 Доручення34093/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про результати селекторної наради 
щодо посилення комунікаційної кампанії стосовно 
вакцинації від 12.07.2021

68
14.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06833/08-06 Доручення34092/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про результати наради під 
головуванням Прем‘єр-міністра України від 24 
червня 2021 року  щодо недопущення руйнування 
автомобільних доріг

69
14.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06834/08-06 Доручення33619/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання пропозицій до проєкту 
протокольного рішення Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС

70
14.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06852/08-06 Доручення32081/1/1-21
(Д. Щмигаль) Про результати моніторингу 
ефективності управління об’єктами державної 
власності за 2020 рік

71
14.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06885/08-06 Доручення30676/1/1-21
Про рішення ради національної безпеки і оборони 
України від 4 червня 2021 року "Щодо 
удосконалення мережі ситуаційних центрів та 
цифрової трансформації сфери національної 
безпеки і оборони" (Протокол КМУ № 88)

72
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06918/08-03 Постанова711
Про затвердження Порядку відбору проектів, 
пов’язаних з розвитком та модернізацією місцевої 
інфраструктури, які підлягають фінансуванню 
згідно з Рамковою угодою між Урядом України та 
Урядом Королівства Данія щодо загальних умов та 
процедур, організаційних заходів та фінансових 
умов реалізації програми Danida Business Finance в 
Україні

73
07.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06927/08-03 Лист338-р
Про затвердження плану заходів щодо підтримки 
осіб з інвалідністю на період дії карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України, та 
посилених протиепідемічних заходів у зв’язку з 
поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, мінімізації її наслідків

74
14.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06930/08-06 Доручення30457/1/1-21
 Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 4 червня 2021 року "Про звіт щодо 
результатів проведення огляду загальнодержавної 
системи боротьби з тероризмом"

75
14.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

06958/08-43 ЛистUOP 6.3-6068
ДК " УКРОБОРОНПРОМ"
Про присвоєння почесного звання Кучерявому О.І.

76
13.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

06745/08-46 Лист30181/09-2021
Про організацію взаємодії з питань безпеки 
дорожнього руху

77
05.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міністерство економіки

06768/08-21 Лист3222-06/35992-0
Про інформування з питань утворення наглядових 
рад

78
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06936/08-19 Лист3905-04/36921-0
Про участь в громадських консультаціях стосовно 
підсумкового аналізу Керівних принципів ОЕСР та 
надання інформації стосовно стану виконання 
плану заходів з виконання Концепції реалізації 
державної політики у сфері сприяння розвитку 
соціально відповідального бізнесу в Україні на 
період до 2030 року

79
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06950/08-42 Лист5202-08/36123-0
Про надання інформації щодо найбільш 
затребуваних професій та спеціальностей

80
12.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

06892/08-39 Лист25/6-23/14878-2
Про реалізацію проєкту  APENA 3 з розроблення 
регіональних планів управління відходами

81
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

06780/08-40 Лист7908/6.11.6
Про надання інформації щодо земельної ділянки за 
адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. 
Б. Хмельницького, 46/9

82
09.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

13



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06791/08-40 Лист7975/5.11.3
Про поширення соціальної реклами щодо 
підтримки відкриття ринку землі

83
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06937/08-37 Лист8174/6.11.7
Про проведення онлайн-навчання щодо 
продовження пілотного проєкту з впровадження 
Електронного обліку об’єктів культурної спадщини 
«Державний реєстр нерухомих пам’яток України» 
21.07.2021 о 13-00

84
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

06726/08-34 Лист6014/15
Про участь у Всеукраїнському таборі "Запорізька 
Січ" 14-20.08.2021

85
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06730/08-34 Лист6010/15
Про обговорення пропозицій щодо оновлення 
Типового положення про координаційну раду з 
питань національно-патріотичного виховання при 
місцевій державній адміністрації 15.07.2021 о 14-00

86
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06830/08-34 Лист6054/7.2
Про надання інформації щодо реалізації Стратегії 
розвитку фізичної культури  і спорту на період до 
2028 року

87
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

06744/08-20 Лист1/11-4981
Про надання інформації щодо залишків цільових 
коштів освітньої субвенції

88
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06919/08-32 Лист1/11-5152
Про погодження проєктів, що реалізуються  в 
рамках програми "Спроможна школа для кращих 
результатів"

89
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

14



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06775/08-33 Лист25-04/20406/2-2
Про заповнення опитувальників централізованого 
кисневого забезпечення

90
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06926/08-33 Лист03.1-16/20644/2-
Про подання інформації щодо стану виконання 
плану заходів відповідно до розпорядження КМУ 
від 14.04.2021 № 338-р "Про затвердження плану 
заходів щодо підтримки осіб з інвалідністю на 
період дії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України, та посилених протиепідемічних 
заходів у зв’язку з поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, мінімізації її 
наслідків"

91
14.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

06729/08-26 Лист7/10.2/10085-21
Про надання інформації щодо фактичного обсягу 
природного газу підприємствами теплопостачання 
для виробництва теплової енергії, надання послуг з 
постачання теплової енергії та постачання гарячої 
води

92
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06787/08-26 Лист8/10.2/3624-21
Про застосування положень Галузевої угоди для  
розрахунку оплати праці на підприємствах ЖКГ

93
08.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06864/08-21 Лист7/13.4/10319-21
Про надання інформації щодо передачі у 
комунальну власність територіальних громад 
установ, закладів, об’єктів спільної власності 
територіальних громад району

94
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06893/08-43 Лист7/19/10359-21
Про відзначення працівників та фахівців  
підприємств, установ та організацій з нагоди 
професійного свята - Дня будівельника, яке 
відбудеться 05.08.2021

95
15.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

15



№
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Джерело  інформації 
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06922/08-20 Лист7/7.3/10367-21
Про подання бюджетної звітності за І півріччя 2021 
року

96
15.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

06727/08-41 Лист3901-05/35844-0
Про розгляд проблемних питань щодо роботи 
іноземних компаній на українському ринку

97
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06725/08-28 Лист12227/0/2-21/58
Про організацію забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації

98
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06776/08-28 Лист12318/0/2-21/47
Про надання інформації щодо контактних осіб, 
відповідальних за реалізацію субвенції

99
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06778/08-35 Лист12248/0/2-21/57
Про надання інформації та пропозицій щодо участі 
працівників служб у справах дітей в судовому 
розгляді справ за участю неповнолітнього 
обвинуваченого

100
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06909/08-35 Лист12422/0/2-21/57
Про погодження проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України "Про затвердження плану 
заходів щодо реалізації Концепції створення та 
розвитку системи раннього втручання"

101
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06920/08-35 Лист12411/0/2-21/57
Про організацію VІІ тематичної зміни у 
державному підприємстві „Український дитячий 
центр „Молода гвардія” з 07.08.2021 до 27.08.2021

102
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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06934/08-28 Лист12578/0/2-21/57
Про надання пропозицій щодо установ, закладів та 
організацій, на базі яких буде здійснено апробацію 
Державного стандарту соціальної послуги 
підтриманого проживання осіб похилого віку та 
осіб з інвалідністю

103
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06938/08-28 Лист12515/0/2-21/47
Про створення мережі спеціалізованих служб 
підтримки осіб, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі

104
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

06798/08-21 Лист1/06-3-7654
Про запрошення до участі в регулярній нараді 
щодо надання адміністративних послуг 15.07.2021

105
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06921/08-21 Лист1/06-3-7738
Про здійснення контролю реалізації проєктів, які 
фінансуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі 
центрів надання адміністративних послуг

106
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06923/08-21 Лист1/06-3-7735
Про зняття з контролю документів

107
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

06797/08-43 Лист01-1568/40-1
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Яковенко В.В,

108
02.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

17
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06910/08-20 Лист03-05/0846
Про виділення коштів на об'єкт "Каналізаційні 
очисні споруди м.Оріхів - реконструкція"

109
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

06795/08-20 Лист02-02-12/767
Про співфінансування об'єкта "Захист від 
підтоплення  і затоплення північно-східної частини 
м. Вільнянськ"

110
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06796/08-20 Лист02-02-12/766
Про виділення коштів на будівництво нової 
трансформаторної підстанції

111
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06954/08-39 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТИ ВІЛЬНЯНСЬКОЇ ТА ПАВЛІВСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Про участь у загальних зборах щодо будівництва 
радіаційно небезпечного кар'єру ТОВ "Біляївський 
збагачувальний комбінат" 16.07.2021 о 18-00 (м. 
Вільнянськ)

112
16.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Молочанська міська рада

06915/08-27 Лист11-24/0944
Про визначення державних інтересів

113
12.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Оріхівська міська рада

06825/08-20 Лист03-05/0818
Про співфінансування придбання ноутбуків

114
08.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ 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

18
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06821/08-20 Лист02-16/2861
Про виділення коштів на заміну системи 
водопостачання в с. Піскошено Веселівського р-ну

115
12.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06822/08-20 Лист02-16/2638
Про виділення коштів на ремонт доріг місцевого 
значення

116
12.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06746/08-09 Депутатське звернення21
ДОР СУХІНА В.М.
Про розробку програми з питань фінансування 
заходів протипожежної безпеки у 
навчально-виховних закладах

117
07.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06747/08-09 Депутатське звернення22
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на водопостачання с. 
Приморський Посад

118
07.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

06735/08-54 Лист2832/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СЛУЖБИ КРОВІ" ЗОР
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
внутрішньоквартальної автодороги

119
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06736/08-54 Лист2867/01-11
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію водогону КП "Новогорівське" 
Токмацького р-ну

120
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

19
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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06737/08-54 Лист2929/01-27
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
матеріально-технічної бази, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин... на 2017-2021 роки

121
08.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06738/08-54 Лист2980/01-13
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 
НАУК
Про безоплатну передачу друкованих видань до КЗ 
"Запорізька обласна універсальна наукова 
бібліотека" ЗОР

122
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

06739/08-54 Лист2996/01-11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про капітальний ремонт ясла-садку "Теремок"

123
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06740/08-54 Лист3068/01-11
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень 
законодавства у сфері пожежної безпеки

124
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06741/08-54 Лист3041/01-11
Про виділення коштів на заходи для захисту від 
підтоплення північно-західної частини 
м.Вільнянськ

125
08.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06742/08-54 Лист3044/01-11
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування будівництва питного 
водопроводу

126
08.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06743/08-54 Лист01-26/0828
Про виділення коштів із обласного бюджету в 2021 
році

127
12.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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06808/08-54 Розпорядження185-н
Про нагородження Воловик М.В. (інші)

128
22.06.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06809/08-54 Лист3094/01-11
КНП "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №9" ЗМР
Про виділення коштів на реконструкцію приміщень 
другого поверху КНП

129
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06810/08-54 Лист3093/01-11
КНП "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №9" ЗМР
Про виділення коштів на поточний ремонт

130
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06811/08-54 Лист01-26/0824
Про виділення коштів для технічного 
переоснащення системи пожежної сигналізації 
адмінбудівлі ЗОР пр. Соборний, 164

131
08.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06812/08-54 Лист3069/01-11
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на погашення боргових 
зобов'язань КП

132
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06813/08-54 Лист01-26/0834
Про інформацію щодо договору по водному об'єкту 
між Запорізькою облрадою та ТОВ "Відродження"

133
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06814/08-54 Лист01-26/0839
Про інформацію щодо договору по водному об'єкту 
між Запорізькою облрадою та ФГ "Годлевський 
В.С."

134
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06815/08-54 Лист01-26/0841
Про інформацію щодо договору по водному об'єкту 
між Запорізькою облрадою та Дьяченко В.М.

135
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

21
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06841/08-54 Лист3089/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про виділення коштів на оплату комунальних 
послуг, енергоносіїв

136
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06842/08-54 Лист01-26/0843
Про виділення коштів для технічного 
переоснащення

137
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06843/08-54 Лист3165/01-11
ГО "ФЕДЕРАЦІЯ БОРОТЬБИ КУРЕШ, КУРАШ 
ТА ЧІДАОБА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про виділення коштів на проведення святкових 
заходів 

138
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06844/08-54 Лист3180/01-11
КНП "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ " ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 
КАТАСТРОФ"
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту підстанції швидкої медичної допомоги

139
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06845/08-54 Лист3138/01-11
Про виділення коштів на вирішення екологічної 
проблеми на території Оріхівської міської ради

140
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06889/08-09 Депутатське звернення02-1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я, МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
Про надання висновків та рекомендацій

141
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06890/08-54 Лист01-26/0851
Про закінчення терміну дії договору надання в 
оренду водного об'єкту на території Пологівського 
р-ну гр. Кравцову І.В.

142
13.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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06961/08-54 Лист3092/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" 
Про виділення коштів на проведення поточного 
ремонту онкогематологічного відділення

143
16.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06962/08-54 Лист3218/01-11
Про виділення коштів для погашення 
заборгованості із заробітної плати

144
14.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06963/08-54 Лист3228/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА, СПОРТУ ТА 
ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ" ЗОР
Про виділення коштів на будівництво 
багатофункціонального скеледрому 

145
16.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06964/08-54 Лист3128/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ"
Про виділення коштів на реалізацію програми 
КПКВК МБ 2418831

146
14.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06881/08-09 Депутатське звернення83
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ...
Про включення кандидатури до складу обласної 
робочої групи

147
09.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

06861/08-50 Лист125-757
Про проведення урочистого заходу 16.07.2021

148
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06946/08-40 Лист16/223
Про надання згоди на поділ земельної ділянки ( за 
кадастровим номером 2310100000:05:019:0035) 

149
14.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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"Запоріжжяобленерго"

06943/08-22 Лист007-63/3844
Про погодження графіків обмеження споживання 
електроенергії та потужності на 2021-2022 роки

150
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"

06818/08-20 Лист280
Про виділення коштів на оренду спортивної бази 
для СДЮШОР "Мотор Січ"

151
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

06879/08-40 Лист3/33/10/1-1882
В/Ч 3033
Про надання земельної ділянки у постійне 
користування (м. Бердянськ, вул. Баха, 41-а)

152
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька АЕС

06853/08-40 Лист08-29/16848
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою (м. Енергодар, вул. 
Курчатова,10)

153
12.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06901/08-43 Лист03-49/17099
Про нагородження Димової І.В. (інші)

154
13.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06761/08-26 Лист2379
ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про стан розрахунків за житлово-комунальні 
послуги

155
12.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06789/08-26 Лист96
ТОВ "АГРОФІРМА ОЛЬВІЯ"
Про видачу ліцензії на впровадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання

156
07.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

24
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06872/08-22 Лист117
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

157
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06894/08-43 Лист2004203
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД"
Про нагородження Цибулька В.І. та інших

158
15.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06953/08-22 Лист2379
ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про стан розрахунків за теплову енергію

159
12.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06956/08-20 Лист7/8-3586
ДУ " СОФІЇВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (55)"
Про виділення коштів на маскувальну огорожу на 
ділянках № 5; № 6

160
09.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06752/08-26 Лист3997/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ" ЗМР
Про оплату заборгованості за отримані послуги з 
централізованого водопостачання

161
08.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06755/08-40 Лист999002-1335/999
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
Про розгляд клопотання щодо надання згоди на 
розроблення проєкту із землеустрою

162
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06774/08-40 Лист357
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності  земельних ділянок 

163
09.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06804/08-40 Лист15/21
ТОВ "БЕРДЯНСЬКЕНЕРГО"
Про передачу в оренду земельної ділянки 

164
08.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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06816/08-22 Лист06/955
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання Штатного розпису на 2021 рік

165
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06826/08-40 Лист416
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про долучення інформації з державного реєстру 
речових прав до листа щодо надання у постійне 
користування земельних ділянок 
лісогосподарського призначення  (№ 04944/08-40)

166
02.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06859/08-34 Лист17
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ 
УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
Про участь у спортивному святі "Свято 
олімпійського прапора" 23.07.2021 ( 9-30)

167
14.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06860/08-40 Лист2196
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

168
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06904/08-20 Лист7/8-3586
ДУ "СОФІЇВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№55)"
Про виділення коштів на капітальний будівництво 
огорожі

169
09.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06905/08-20 Лист4077/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про вирішення питання оплати заборгованості за 
умовами договору КП "Михайлівський 
сількомунгосп"

170
13.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

26



№
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06907/08-41 ЛистUNDP/ZP/2021/
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
ГРОМАД EU/UNDP/UNDP/SDG/HOUSES
Про робочий візит до Запорізької області делегації 
партнерів ПРООН з Донецької та Луганської 
областей 26.07-31.07.2021

171
15.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ паперовий паперова

06914/08-22 Лист5437
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про вирішення питання погашення заборгованості 
з боку КП БМР "Житлосервіс-2А"

172
12.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06931/08-40 Лист01-09/408
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про надання у постійне користування земельних 
ділянок

173
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06944/08-40 Лист673
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про надання відсутніх витягів до клопотання за вих 
№ 505 від  26.05.2021р ( 05138/08-40) 

174
07.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06945/08-40 Лист999 001-1363/99
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
Про надання згоди на розроблення проєкту із 
землеустрою

175
14.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06952/08-39 Лист485
ТОВ "ПРИАЗОВСЬКИЙ СИРЗАВОД"
Про розгляд питання на засідання  комісії ТБНС 
щодо зняття статусу хімічно небезпечного об'єкту 

176
09.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

06838/08-26 Лист4077/21/08
Про заборгованість щодо оплати за послуги з 
водопостачання КП "Михайлівський 
сількомунгосп"

177
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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06855/08-26 Лист02/1612
Про брак коштів на здійснення поточних витрат та 
виконання заходів інвестиційної програми

178
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06749/08-35 Лист112
ГО "РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ"
Про врегулювання питань закупівель послуг з 
відпочинку та оздоровлення дітей

179
12.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Установи культури

06824/08-43 Лист01-16/174
КУ "ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА" ЗОР
Про нагородження установи

180
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06883/08-20 Лист191
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Про виділення коштів на придбання обладнання

181
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06801/08-33 Лист03.02-24/2422
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
УКРАЇНИ"
Про облаштування спеціалізованих закладів для 
організації обсервації осіб

182
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06802/08-25 Лист1170
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про обгрунтування розміщення (будівництва 
інфекційного лікувального корпусу)

183
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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06856/08-25 Лист1407/01-05
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ"
Про можливість капітального ремонту 
гематологічного відділення КНП "Запорізька 
обласна клінічна дитяча лікарня"

184
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06863/08-20 Лист437
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про виділення коштів на потреби установи

185
14.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06882/08-33 Лист1170
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про обґрунтування будівництва 
інфекційно-лікувального корпусу

186
13.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06968/08-43 Лист1433/01-08
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ"
Про нагородження Івашина І.А.

187
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

06721/08-20 Лист62-08/787
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про виділення коштів на благоустрій 
мультифункціональних спортивних майданчиків

188
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06769/08-43 Лист379
Про нагородження Овсієнко Я.М.

189
29.06.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06880/08-32 Лист02/02-50
ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРИВАТНИЙ НВК І-ІІІ СТ. 
"РЕАЛ"
Про переоформлення бланку ліцензії

190
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06902/08-43 Лист01.01-22/1028
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Сіріньок-Долгарьова К.Г. (інші)

191
12.05.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06906/08-21 Лист01/2323
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про виділення приміщення для проведення наради 
23.07.2021 року

192
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

06716/08-16 Лист09-07/35
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
12.07.2021 о 13-00

193
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06765/08-16 Лист41-01/1114
Про надання протокольного рішення за 
результатами селекторної наради від 12.07.2021

194
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Президент України

06932/08-02 Указ274/2021
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня Конституції України

195
28.06.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06757/08-42 Лист01-40/0729
Про погодження призначення Демченко А.В.

196
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06770/08-42 Лист01-40/0730
Про сприяння у призначенні керівника ДП 
"Бердянське лісове господарство" 

197
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

06817/08-42 Лист01-40/0638
Про погодження призначення Піддубного О.О.

198
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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06948/08-43 Лист01-41/0748
Про нагородження Сопрунової С.М.

199
14.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

06871/08-42 Лист01-41/0682
Про погодження встановлення надбавки за 
інтенсивність праці  Холоші А.І.

200
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06891/08-19 Лист01-29/0681
Про проведення Координаційної зустрічі голів і 
представників громад Василівського р-ну 
16.07.2021 о 13-00

201
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06887/08-42 Лист01-18/0553
Про погодження призначення на посаду  Соколова 
А.О.

202
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06888/08-42 Лист01-18/0555
Про погодження призначення на посаду  Соколова 
А.О.

203
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06820/08-20 Лист1122/01-22
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопровідної мережі в с. Піскошено Веселівського 
р-ну

204
12.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

06877/08-26 Лист01-16/160
Про реконструкцію водопровідної мережі в с. 
Піскошено Мелітопольського р-ну

205
08.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Сільські та селищні ради
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06717/08-25 Лист1597
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про вирішення питання по завершенню проєкта 
"Проведення першочергових заходів щодо 
ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню 
с.Костянтинівка"

206
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06762/08-09 Депутатське зверненняб/н
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про реконструкцію гідротехнічних споруд для 
захисту від підтоплення с.Водяне

207
12.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06867/08-43 Лист823/01-14
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Головнека С.В.

208
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06908/08-20 Лист93
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н
Про виділення коштів на умовах співфінансування 
для придбання шкільного автобусу

209
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06928/08-20 Лист381
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування нового будівництва 
амбулаторії  групової практики

210
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06955/08-20 Лист1576/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про залучення коштів для ремонту водопровідних 
мереж

211
08.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06957/08-27 Лист01-36/1630
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

212
14.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06959/08-40 Лист06-24/1292
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про передачу земельної ділянки у державний 
лісовий фонд

213
16.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ паперовий паперова

06960/08-22 Лист1640
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації щодо дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами вздовж доріг 
міжнародного значення

214
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент культури, туризму, національностей та релігій

06862/08-42 Доповідна запискаб/н
Про перерахунок стажу роботи Мороку В.В.

215
14.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

06763/08-51 Доповідна запискаб/н
Про надання допуску до АС ЗОДА-5

216
12.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент фінансів

06925/08-20 Доповідна запискаб/н
Про надання річного звіту  щодо виконання 
паспорта бюджетної програми по Департаменту 
промисловості

217
16.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ паперовий паперова

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

06929/08-29 Доповідна записка53002-4451/53
Про вчинення заходів, направлених на виконання 
судового рішення стосовно Дитячого оздоровчого 
закладу "Чайка"

218
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області
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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

06800/08-40 Лист13-8-0.1-3247/2-
Про визначення місця щодо проведення державної 
інвентаризації земель

219
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

06912/08-46 Лист696/03/08-2021
Про надання інформації щодо заходів із протидії 
злочинності та профілактики правопорушень

220
07.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06917/08-46 Лист1369/01/13
Про довідку щодо криміногенної ситуації за 
результатами службової діяльності ГУНП в 
Запорізькій області за 6 місяців 2021 року

221
15.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06942/08-46 Лист206/21/01-2021
ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ СУСПІЛЬСТВА І 
ДЕРЖАВИ
Про надання інформації щодо заселення осіб до 
Мелітопольського соціального гуртожитку

222
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

06759/08-19 Лист10-22/1110/05-2
Про надання статистичної інформації щодо 
виробників продукції

223
09.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06823/08-51 Лист11-18/1115/05-2
Про Угоду щодо взаємообміну інформаційними 
ресурсами

224
13.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

06773/08-46 Лист54-234/вих-21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання завірених копій документів

225
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06806/08-49 Лист15/3-2173-21
КЛОПОТАННЯ по справі Цикало Н.І.(та інші)

226
08.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

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

06807/08-49 Лист15/3-2167-21
КЛОПОТАННЯ по справі Петрекея В.В. (та інші)

227
08.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06913/08-46 Лист15/3-376вих-21
Про вирішення питання щодо поліпшення якості 
атмосферного повітря

228
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06965/08-49 Лист15/4-2394-21
Про апеляційну скаргу на ухвалу господарського 
суду м.Києва

229
14.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

06857/08-49 Ухвала22-ц/8072504/21
УХВАЛА по справі Романенко Н.А.

230
07.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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

06865/08-43 Лист190-Р
Про присвоєння почесного звання Кіркову О.Ф.

231
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

06719/08-46 Лист31/8-2732
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ГСМ МВС 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про внесення заходів до обласної програми

232
07.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06803/08-28 Лист22-ЗОДА
МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ  ВІДДІЛ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо наявності вакансій 
викладачів навчального курсу "Захист України" у 
закладах загальної середньої освіти

233
13.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ паперовий паперова

06858/08-46 Лист5306/81/01-2021
ВАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ №3
Про надання інформації щодо свердловини 
розташованої з південної сторони від с.Роздол

234
12.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ 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

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

06903/08-46 Лист08-67/2836
Про Довідку за результатами проведених 
щомісячних безвиїзних перевірок Запорізької 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів 
щодо додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів за червень 
2021 року

235
08.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

06724/08-49 Лист55-3658вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
Про відзив на касаційну скаргу у справі за позовом 
до Кулієва В.Е.

236
06.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06836/08-46 Лист54-2378вих-21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо отримання ФГ 
"Наталія" компенсації відсоткової ставки за 
залученими кредитами в агропромисловому 
комплексі

237
14.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06966/08-46 Лист51-2215вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави

238
14.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

06900/08-40 ЛистН/НГ-21/532
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

239
09.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

06839/08-22 Лист24/1914
Про вихід плавзасобу LK-800 "Захарій" та його 
супровід 19.07.2021 о 4-00

240
14.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

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

06840/08-22 Лист24/1912
Про встановлення паркану навколо будівельного 
майданчику з реконструкції комплексного 
спортивного ядра КЗВО "Хортицька  національна 
навчально-реабілітаційна академія"

241
14.07.2021від

№
від 14.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06924/08-22 Лист24/1449
Про супровід плавзасобу LK-800 "Захарій" 
18.07.2021

242
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

06753/08-46 Лист12511/41/32/03-2
Про заходи щодо реалізації програми управління 
патрульної поліції в Запорізькій області

243
08.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06754/08-46 Лист12435/41/32/01-2
Про надання фінансової допомоги на підтримання 
автомобільного парку

244
08.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06899/08-46 Лист59/3/2-838нт
Про надання інформації щодо  звернень до закладів 
охорони здоров'я гр. Шкроботи В.А.

245
07.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06947/08-46 Лист59/26/298нт
Про надання інформації щодо проведення 
процедури оцінки впливу на довкілля за адресою: 
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Молодіжна, 
16-Д

246
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

06764/08-37 Лист1511/12-0801/21
Про проведення наради щодо реалізації державної 
політики у сфері етнополітики 28.07.2021

247
12.07.2021від

№
від 12.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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06781/08-22 Лист4087/5/99-99-04-
НДУ РАДІНА А.О.
Про надання інформації щодо нелегального 
виробництва та збуту пального

248
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ паперовий паперова

06886/08-22 Лист4146/5/99-99-04-
НДУ КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ І.О.
Про нелегальний обіг та збут пального 

249
14.07.2021від

№
від 15.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

06786/08-22 Лист2201/2/07-02/12
Про проведення науково-практичного семінару 
"Актуальні проблеми мостового господарства..." 
15-16.09.2021 в м. Запоріжжя

250
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

06933/08-22 Лист1158/17.1.2/5-21
Про засідання Комісії 21.07.2021 о 10-00

251
15.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06941/08-22 Лист8093/26.2/7-21
Про направлення ліцензійних справ Концерну 
"Міські теплові мережі"

252
12.07.2021від

№
від 16.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

06784/08-35 Лист0000-0202-5/101
Про підготовку та направлення дітей на 
оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які 
розташовані в гірських районах 

253
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06785/08-28 Лист0000-0204-0/101
Про організацію квесту "Академія Свободи" з 
нагоди відзначення Всесвітнього дня протидії 
торгівлі людьми

254
12.07.2021від

№
від 13.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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