
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 19.07.21 по 23.07.21

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

07030/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.БРУТМАН (Управління капітального 
будівництва)
Про виділення коштів на прибудову до Банівської 
ЗОШ Приморського р-ну

1
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07031/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.БРУТМАН (Управління капітального 
будівництва)
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопроводу с.Дружелюбівка Вільнянського р-ну

2
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07032/08-21 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про виділення приміщення ГУ Національної 
сервісної служби у Запорізькій області

3
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07068/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Управління капітального 
будівництва) 
Про виділення коштів у 2021 році на завершення 
будівництва

4
20.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07075/08-20 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про використання субвенції на ремонт обладнання 
та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти станом на 
01.07.2021

5
20.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07083/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент захисту довкілля)
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
розроблення програм, планів, звітів екологічної 
спрямованості у 2021 році

6
20.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07121/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Управління капітального 
будівництва)
Про виділення коштів у 2021 році на завершення 
будівництва

7
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07137/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти і науки)
Про перерозподіл видатків з обласного бюджету на 
2021 рік Департаменту освіти і науки

8
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07138/08-20 Доповідна запискаб/н
З НЕКРАСОВА (Управління молоді та спорту)
Про виділення коштів на виготовлення 
проєктно-кошторисної документації з 
реконструкції будівель КЗ "Запорізька 
спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат 
спортивного профілю"

9
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07167/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент житлово-комунального 
господарства)
Про фінансування реконструкції водопровідної 
мережі с Піскошено Веселівського р-ну

10
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07168/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл коштів у 2021 році по галузі 
охорони здоров'я

11
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ 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)
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07053/08-09 Депутатське звернення04-14/03-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про внесення пропозицій до законопроєкту щодо 
розмежування функцій органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування з питань захисту 
прав дітей у зв'язку з утворенням Національної 
соціальної сервісної служби

12
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Народні депутати України

06989/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/2
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про фінансування проєктів за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку

13
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06991/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/2
НДУ ЯЦИК Ю.Г. (Водянська сільська рада 
К.-Дніпровського р-ну)
Про реконструкцію гідротехнічних споруд для 
захисту від підтоплення с. Водяне

14
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07040/08-09 Депутатське звернення384/10
НДУ М.НІКІТІНА
Про надання інформації щодо закінчення проєкту 
"Велике будівництво" Кушугумської гімназії 
"Інтелект"

15
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07041/08-09 Депутатське звернення384/2
НДУ М.НІКІТІНА
Про надання інформації щодо неповнолітньої 
Богдан А.О.

16
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

07050/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/2
Про надання інформації щодо реконструкції 
гідротехнічних споруд  захисних масивів 
дніпровських водосховищ

17
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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07070/08-09 Депутатське звернення287д9-1-2021/89
НДУ МЕЛЬНИК П. (КНП. Новоуспенівська 
амбулаторія загальної практики - сімейної 
медицини")
Про придбання службового автомобіля

18
14.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07140/08-09 Депутатське звернення70/07-284
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про звернення гр. Терзієіва щодо ремонту 
автомобільної дороги С080121 (від с. Новопетрівка 
до с. Куликівське Бердянського р-ну)

19
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07193/08-09 Депутатське звернення134/02-21-25
НДУ МІНЬКО С.
Про відновлення потягу за маршрутом: Мелітополь 
- Верхній Токмак - Мелітополь

20
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07220/08-09 Депутатське звернення283д9/15-2021/2
НДУ ШТЕПА С.С.
Про сприяння в проведенні прямої гарячої лінії 
29.07.2021 о 10-00

21
23.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

07175/08-20 Лист0750000/23514-2
ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК 
УКРАЇНИ В М. ЗАПОРІЖЖІ
Про надання документів для фінансування бюджету 
розвитку Запорізької області

22
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

07154/08-40 Лист3/33/10/3-1947
Про надання копій документів до листа 
№3/33/10/1-1882 від 14.07.2021

23
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Громадські об'єднання

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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07060/08-22 Лист34
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ 
ТРАНСПОРТУ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ"
Про надання інформації щодо встановлення в 
моторних відсіках транспортних засобів 
автоматичних систем пожежегасіння

24
12.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07182/08-35 Лист51
ГО "СОНЯЧНІ ДІТИ ХЕРСОНЩИНИ"
Про сприяння у проведенні конкурсу "Кращі 
інклюзивні практики - 2021"

25
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07183/08-37 Лист22.0721/ВЛП/Зп
ГО "ВІКІМЕДІЯ УКРАЇНА"
Про сприяння у проведенні фотоконкурсу "Вікі 
любіть пам'ятки"

26
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06988/08-24 Лист943/8
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про засідання міжвідомчої робочої групи з питань 
сприяння забезпеченню житлом працівників 
бюджетних установ, правоохоронних органів, 
військовослужбовців та інших категорій громадян, 
утвореної постановою Кабінету Міністрів України 
від 12.04.2021 № 366  23.07.2021 року об 11-00 

27
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07009/08-49 Адвокатський запит09-42/07-2021
АДВОКАТ ДРОБЧАК Л.В.
Про надання інформації щодо надання земельної 
ділянки, що була вилучена у СФГ "Фенікс", та 
надана  у власність гр. Клименко О.М. та Климчук 
С.М.

28
13.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07010/08-41 Лист01/415
D.TEK, ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС
Про надання звітів щодо виконання інвестиційних 
програм

29
14.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
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07011/08-41 Лист01/413
D.TEK, ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС
Про надання зміненої інвестиційної програми

30
14.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07013/08-49 Лист373
ТОВ "АГРОХІМПРОДУКТ"
Про скасування розпорядження

31
15.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07016/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ОСТРИК С.Ю.
Про касаційну скаргу у справі ТОВ "Анхель 
Альянс"

32
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07029/08-35 Лист01-05/444
КЗ "КАХОВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ 
ПАНСІОНАТ" ХОР
Про вирішення питання щодо Мотлич А.П. 

33
12.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07042/08-20 Лист812-02/97-Ех
ГО "ДЕСПРО"
Про проведення онлайн-семінара "Ринок 
муніципальних облігацій-міжнародний і 
український досвід" 27.07.2021 (11:30-13:00)

34
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07114/08-37 Листб/н
ВФ "ВІКОНТ"
Про пропозицію придбання нагородної продукції

35
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07115/08-37 Лист856/07/21
ВП "ГЕРОЛЬДМАЙСТЕР"
Про пропозицію придбання нагородної продукції

36
06.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07152/08-20 Лист01-12/152
ЛЕЖИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"
Про виділення коштів на послуги з протипожежної 
безпеки

37
19.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07153/08-37 Лист22/2
НОВИЙ ТЕАТР
Про можливість додати проєкт "Український 
ГОПАК - на ЗЕМЛІ та на НЕБІ. Показовий виступ 
та Повітряне Шоу до 30 річчя Незалежності 
України"  до святкової програми 24.08.2021р.

38
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07155/08-40 Лист217
ДНЗ "БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою 2310400000:12:016:0071

39
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07191/08-24 Лист967/8
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про перенесення засідання Міжвідомчої робочої 
групи, що мало відбутися 23.07.2021р. об 11-00, на 
невизначений час

40
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07202/08-28 Лист18/03
КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ 
(ПОМЕРЛИХ) ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
Про нараду з обласними консультативними радами 
у справах ветеранів 23.07.2021 о 15-00 в ОПУ

41
21.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07219/08-49 Лист02-02-92/626
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ВЕРБИЦЬКИЙ О.В.
Про надання інформації щодо реєстрації за ТОВ 
"ДУНАЗ" захисних спору цивільного захисту або 
іншого державного майна 

42
14.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

7



№
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

07224/08-27 Лист56/07
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКСПЕРТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 
АЛЬЯНС УКРАЇНИ
Про участь у заході "Всеукраїнського 
містобудівного Форуму" 04.08.2021 о 14-00

43
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Посольства, консульства

06977/08-41 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКІСТАН 
Про співробітництво між країнами

44
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06980/08-41 Лист6133/17-200-540
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БОЛГАРІЯ
Про поновлення міжрегіонального співробітництва 

45
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

07015/08-49 Ухвала910/9577/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

46
09.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07119/08-49 Ухвала908/3198/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до ФГ "Тернівка"

47
07.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07120/08-49 Лист280/3407/19/276
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання копії ухвали щодо позову ГУ ДФС до 
обласної ради

48
16.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

8



№
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

06981/08-03 Постанова723
Про питання надання державних гарантій на 
портфельній основі

49
14.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06982/08-03 Постанова731
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 1995 р.№ 935 і від 3 
червня 2013 р. № 483

50
14.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06983/08-03 Розпорядження793-р
Про питання організації та забезпечення підготовки 
збірної команди України та її участі у 2021 році в 
міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Воїнів"

51
14.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06993/08-06 Доручення34149/1/1-21
Про надання підтримки Президента України 
підготовці та участі збірної команди України в 
міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Воїнів" 
("Warrior Games")

52
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06994/08-06 Доручення31458/5/1-21
(Д. Шмигаль) Про підвищення ефективності 
реалізації органами державної влади завдань, 
визначених положеннями стратегічних документів 
у сфері національної безпеки

53
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07005/08-06 Доручення13073/16/1-21
(Д. Шмигаль) Про направлення листа ТОВ 
"Оператор газотранспортної системи України" 
щодо можливості включення відповідних 
інвестиційних проєктів до переліку пріоритетних 
для держави

54
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07012/08-03 Постанова735
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

55
07.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

9



№
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

07048/08-06 Доручення34910/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про особливості організації навчання 
у 2021/2022 навчальному році

56
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07049/08-06 Доручення19111/66/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
виконання п.5 Плану організації виконання 
рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 15 квітня 2021 року "Про заходи 
державної регіональної політики на підтримку 
децентралізації влади" введеного в дію Указом 
Президента України від 29.04.21 № 180/2021

57
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07055/08-17 Лист23420/0/2-21
(А. Куцевол) Про проведення семінару "Seminar on 
Planning and Construction of Smart City for 
Developing Countries”, який проходитиме онлайн з 
11 по 24 серпня 2021 року

58
20.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07056/08-06 Доручення34295/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про Рекомендації слухань у Комітеті на тему: «Про 
стан виконання Стратегії подолання бідності» 

59
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07080/08-17 Лист23462/0/2-21
(В. Федорчук) Про вжиття додаткових заходів 
щодо соціального захисту учасників операції 
об'єднаних сил тощо до відзначення 30-ї річниці 
незалежності України

60
20.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07105/08-06 Доручення34517/1/1-21
(О. Резніков) Про надання інформації щодо 
субвенцій на освітню галузь

61
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07118/08-06 Доручення35311/0/1-21
Про результати селекторної наради, проведеної під 
головуванням Прем'єр-міністра України 19 липня 
2021 року з питання щодо вакцинації населення

62
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07124/08-06 Доручення35399/0/1-21
(О. Стефанішина) Про засідання Комісії з питань 
координації взаємодії органів виконавчої влади 
щодо забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків 27.07.2021 о 14-00

63
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07150/08-17 Лист23763/0/2-21
(В. Федорчук) КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОСІБ, 
ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ ЗА ОСОБЛИВИХ 
ОБСТАВИН
Про надання інформації щодо запланованих заходів 
з виконання Указу Президента України № 495/2020

64
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07201/08-06 Доручення34855/1/1-21
Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки

65
23.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07022/08-23 Лист21-1730-08/4252
Про сприяння надання інформації філіям ДУ 
"Держгрунтохорона"

66
15.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство економіки

06997/08-48 Лист2714-02/37026-0
Про погодження проекту постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення змін до пункту 2 
постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 
2006 р. № 587"

67
15.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07179/08-28 Лист4802-10/37908-0
Про надання інформації щодо створення робочих 
місць

68
21.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11
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07197/08-21 Лист3611-07/38056-0
Про зняття з контролю надання інформації щодо 
виконання Плану заходів з реалізації Стратегії 
розвитку малого і середнього підприємництва в 
Україні на період до 2020 року.

69
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики

06986/08-20 Лист22/9.3-3864-21
Про розгляд пропозицій щодо використання 
субвенції на здійснення заходів із підтримки 
територій, що зазнали негативного впливу 
внаслідок збройного конфлікту на сході України

70
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

06998/08-41 Лист630/17-616-5156
Про розвиток зв’язків Запоріжжя з французьким 
містом Бельфор

71
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

07047/08-39 Лист25/2-22/15267-2
Про виконання Указу Президента України від 7 
червня 2021 р. № 228 "Про деякі заходи щодо 
збереження та відтворення лісів"

72
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07125/08-39 Лист02-18/5684-21
Про виконання Указу Президента України «Про 
деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів» 
від 07.06.2021 № 228/2021

73
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07149/08-39 Лист25/5-21/15478-2
Про аналіз використання коштів від сплати 
екологічного податку

74
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07200/08-39 Лист25/3-19/15706-2
Про надання інформації щодо керівників 
відповідних структурних підрозділів обласних 
державних адміністрацій

75
23.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури
12
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07101/08-22 Лист2590/35/14-21
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів з реалізації Національної транспортної 
стратегії України на період до 2030 року

76
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07112/08-22 Лист
Про підтвердження кандидатур до складу Робочої 
групи з питань реалізації пілотного Проекту з 
модернізації регіональних пасажирських послуг, у 
тому числі запровадження контрактів на суспільно 
важливі послуги з перевезення пасажирів

77
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ паперовий паперова

07199/08-22 Лист2594/37/14-21
Про актуалізацію роботи територіальних 
(обласних) робочих груп з питань функціонування 
ринку пасажирських автомобільних перевезень

78
20.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

07088/08-37 Лист8428/6.11.7
Про участь у онлайн-нараді з питань охорони 
культурної спадщини 30.07.2021 об 11:00

79
20.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

06992/08-35 Лист6213/3.2
Про проведення навчання щодо інтеграції 
гендерного підходу в роботу виконавчої влади 
28-29.07.2021 (м. Київ)

80
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07038/08-34 Лист6246/15
Про обговорення пропозицій щодо оновлення 
Типового положення про координаційну раду з 
питань національно-патріотичного виховання при 
місцевій державній адміністрації 21.07.2021 о 15-00

81
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07195/08-34 Лист6346/5.1
Про проведення щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості населення України у 2021 році

82
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07198/08-34 Лист6376/5.4
Про проведення ХХІІ Всеукраїнської спартакіади 
20-25.09.2021

83
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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Міністерство освіти і науки

06987/08-32 Лист1/11-5262
НДУ ШТЕПА С.С.
Про надання інформації щодо реорганізації 
Запорізького класичного ліцею

84
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07064/08-32 Лист1/11-5302
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про надання інформації щодо зміни статусу 
Запорізького класичного ліцею

85
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07065/08-20 Лист1/11-5297
Про надання пропозицій щодо змін до Типової 
програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету

86
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07186/08-31 Лист1/9-370
Про надання інформації щодо проблемних питань 
закупівель у сфері організації харчування в 
закладах освіти

87
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07066/08-33 Лист26-04/21182/2-2
Про проведення інформаційної кампанії 
всеукраїнського місячника тестування на вірусні 
гепатити С та В

88
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07078/08-33 Лист25-04/21225/2-2
Про надання інформації  щодо залишків коштів на 
рахунках закладів охорони здоров'я , що надають 
стаціонарну допомогу хворим на коронавірус

89
20.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07095/08-33 Лист24-04/21327/2-2
Про забезпечення медичних закладів киснем та 
кисневим обладнанням 

90
20.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07181/08-33 Лист26-04/21528/2-2
Про протоколи засідань Наради з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 

91
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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Міністерство розвитку громад та територій

06985/08-26 Лист7/10.1/10498-21
Про проведення онлайн-наради 20.07.2021 о 10-00

92
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07001/08-19 Лист7/36.4/10509-21
Про надання інформації щодо діяльності агенцій 
регіонального розвитку

93
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07002/08-26 Лист7/10.1/10500-21
Про надання інформації щодо заборгованості 
підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства за спожиту електричну енергію, а 
також заборгованості теплопостачальних 
підприємств за послуги з централізованого 
водопостачання 

94
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07004/08-26 Лист7/10.2/10501-21
Про надання інформації щодо прогнозу зростання 
тарифів на послуги з постачання електроенергії та 
постачання гарячої води по підприємствах 
теплопостачання

95
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07037/08-19 Лист7/4/10542-21
Про проведення селекторної наради під 
головуванням Міністра розвитку громад та 
територій України, яка відбудеться 21 липня  2021 
року о 17-00

96
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07067/08-26 Лист7/11.1/10533-21
Про направлення Протоколу № 2 засідання 
Міжвідомчої робочої групи з підготовки об'єктів 
ЖКГ та ПЕК до осінньо-зимового періоду 2021/22 
року від 09.07.2021

97
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07077/08-26 Лист7/10.4/10583-21
Про надання інформації щодо найактуальніших 
проблемних питань регіонів

98
20.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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07096/08-26 Лист7/10.1/10632-21
Про використання у роботі презентаційних 
матеріалів за результатами наради від 20.07.2021

99
20.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06984/08-28 Лист12636/0/2-21
Про направлення копій наказів

100
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07046/08-35 Лист12707/0/2-21/57
Про погодження проекту наказу "Про затвердження 
примірних положень про службу у справах дітей"

101
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ паперовий паперова

07094/08-28 Лист12786/0/2-21/57
Про надання пропозицій до проектів типових 
штатних нормативів спеціалізованих служб 
підтримки осіб, які постраждали від домашнього 
насильства

102
20.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07148/08-20 Лист12868/0/2-21/57
Про підвищення кваліфікації фахівців із соціальної 
роботи

103
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07151/08-35 Лист12836/0/2-21
Про внесення змін до деяких постанов КМУ

104
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07192/08-28 Лист12914/0/2-21/57
Про надання інформації щодо установ, закладів та 
організацій, на базі яких буде здійснено апробацію 
Державного стандарту соціальної послуги для осіб, 
що здійснюють догляд за особами з інвалідністю 
тощо

105
26.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07196/08-20 Лист12950/0/2-21/47
Про надання інформації щодо форм звітності з 
використання бюджетних коштів

106
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16
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Міністерство у справах ветеранів

07054/08-34 Лист7349/02/11.2-21
Про проведення забігу “ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ 
ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ” 28.08.2021

107
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство фінансів

07104/08-20 Лист06030-27-6/2279
Про надання інформації про використання коштів 
місцевих фондів охорони навколишнього 
природного середовища

108
20.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

06999/08-28 Лист1/06-6-7836
Про моніторинг проекту міжнародної технічної 
допомоги щодо підтримки ВПО

109
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

07000/08-51 Лист1/06-4-7845
Про початок закупівель в рамках 
Інтернет-субвенції для підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету у сільській 
місцевості

110
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07039/08-20 Лист01-1703/25-1
Про виділення додаткових коштів для придбання 
автомобілю КНП "Бердянський центр первинної 
медико-санітарної допомоги"

111
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07084/08-20 Лист01-1701/26-1
Про фінансування об'єкта з реконструкції 
оглядового майданчика по вул. Правди, м. 
Бердянськ

112
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17
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документа

07093/08-20 Лист001-1712/28-1
Про коригування проєктно-кошторисної 
документації по об'єкту з реконструкції оглядового 
майданчика по вул. Правди, м. Бердянськ

113
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07099/08-20 Лист001-1714/35-1
Про виділення додаткових коштів на 
реконструкцію самопливного каналізаційного 
колектора

114
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07164/08-20 Лист01-1729/25-1
Про фінансування послуги з перезарядки 
гамма-терапевтичного апарату

115
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

07019/08-40 Лист08129/03-32/03
Про проведення державної реєстрації права 
комунальної власності та припинення права оренди 
ПРАТ "Приазовкурорт" на земельну ділянку

116
15.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

07076/08-20 Лист02-35/533-1
Про збільшення співфінансування проєкту 
"Реконструкція зливової каналізації по 
вул.Гризодубової у м.Мелітополі"

117
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07216/08-43 Лист02-68/529-1
Про нагородження Біловола С.О. та інших

118
20.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

07103/08-09 Депутатське звернення29
ДЕПУТАТ ЗМР ГРИЦАЙ К.Ю.
Про звернення гр. Танченко Г.В. щодо надання 
допомоги в отриманні лікування

119
06.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

18
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07178/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ МІСЬКРАДИ НЕРЯНОВ К.
Про виділення коштів на ремонт дороги по вул 
Столярній м. Запоріжжя

120
28.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

07166/08-43 Лист03-01-12/2234
Про нагородження колективу хореографічного 
ансамблю "Каприс"

121
19.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

07036/08-20 Лист03-05/0821
Про виділення коштів на придбання ноутбуків на 
умовах співфінансування

122
09.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07057/08-20 Лист03-03/0846
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних споруд м.Оріхів

123
14.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ 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

06995/08-09 Депутатське звернення2/2021/35с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про надання інформації щодо термінів закінчення 
реконструкції магістрального водогону 
Таврійського ЕЦВВ КП "Облводоканал" ЗОР

124
15.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07176/08-09 Депутатське звернення050/01
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПП "ЗА МАЙБУТНЄ"
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопровідної мережі в с. Піскошено Веселівського 
р-ну та капітальний ремонт покрівлі в КЗ 
"Оріхівський Будинок дитячої творчості"

125
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

19
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07098/08-54 Лист3195/01-11
ГО БОРЦІВСЬКОГО КЛУБУ "ЛЕВ"
Про виділення коштів на закупівлю спортивного 
обладнання

126
16.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07141/08-54 Лист01-26/0863
Про надання протоколу наради щодо результатів 
фінансово-господарської діяльності комунальних 
підприємств

127
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07142/08-54 Лист3356/01-26
Про призупинення експлуатації  будівлі КЗ 
"Обласна школа вищої спортивної майстерності"

128
20.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07143/08-54 Розпорядження49-р
Про внесення змін до розпорядження голови 
обласної ради від 16.07.2021 № 48-р "Про 
скликання четвертої сесії Запорізької обласної ради 
восьмого скликання"

129
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07146/08-54 Лист3285/01-11
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про виділення коштів для погашення боргових 
зобов'язань

130
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07203/08-54 Лист3304/01-11
Про виділення коштів на придбання виробів 
медичного призначення

131
23.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07204/08-54 Лист01-26/0410
Про врегулювання земельного питання

132
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07205/08-54 Лист3250/01-11
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівлі ДЮСШ Приморської міської ради

133
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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07206/08-54 Лист3257/01-11
АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на придбання спецтехніки 

134
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07207/08-54 Лист3277/01-11
Про звернення депутатів Вільнянської міської ради 
щодо виділення коштів на захист від підтоплення і 
затоплення північно-західної частини м.Вільнянськ

135
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

07123/08-54 Лист3412/01-27
Про участь в інформаційній сесії щодо 
регіональних програм, які фінансуються з 
обласного бюджету, комплексного огляду 
можливостей отримання ресурсів із обласних 
цільових програм задля розвитку територіальних 
громад Запорізької області 27.07.2021

136
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07073/08-09 Депутатське звернення91
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЇ...
Про участь у засіданні комісії 21.07.2021 о 13-00

137
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07074/08-09 Депутатське звернення90
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЇ...
Про участь у виїзному засіданні комісії 21.07.2021

138
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

07028/08-22 Лист690-сл-10722-07
Про відкрите обговорення проєкту "Плану 
розвитку газорозподільної системи на 2022-2031 
роки"

139
14.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"
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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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Форма зберігання 
документа

07221/08-49 Листб/н
Про відзив на позовну заяву у справі ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

140
23.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

07145/08-40 Лист11/2034905
Про участь у засіданні робочої групи з 
врегулювання питань землекористування на 
території Національного заповідника "Хортиця"

141
19.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

07156/08-49 Лист18-99/16
Про нову (уточнену) касаційну скаргу по справі 
ТОВ "Запорізький завод феросплавів"

142
20.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

"Мотор Січ"

07107/08-43 Лист222/ДпоУП
Про нагородження Філімонової В.О.

143
20.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька АЕС

07026/08-26 Лист26-36/17235
Про виконання інвестиційних програм у другому 
кварталі

144
14.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07045/08-22 Лист5676
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про обговорення проєкту рішення НКРЕКП щодо 
перегляду тарифів на послуги постачальників 
універсальних послуг за результатами заходів 
контролю, проведених у 2021 році 22.07.2021 о 
13-30

145
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07144/08-40 Лист106
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про участь у засіданні робочої групи з 
врегулювання питань землекористування на 
території Національного заповідника "Хортиця"

146
16.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

07184/08-21 Лист31/1738
ПРаТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про надання інформації щодо кіноустановки 
23-КПК-3

147
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07185/08-21 Лист31/1740
ПРаТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про надання інформації щодо передачі з державної 
до комунальної власності територіальної громади 
міста Запоріжжя 9 одиниць вулично-дорожньої 
мережі

148
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07210/08-40 Лист18/07
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про передачу земельної ділянки до земель 
комунальної власності

149
01.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06973/08-20 Лист08/972
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про можливість залучення додаткових джерел 
фінансування 

(на заміну листа від 17.06.2021 № 05899/08-20)

150
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06975/08-40 Лист33/3
ФГ "ВІАСАН"
Про повернення документів 

151
14.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07025/08-22 Лист06/981
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання звіту керівника підприємства про 
виконання показників

152
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07062/08-42 Лист157
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про преміювання Савенкової О.О. за червень 2021 
року

153
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07108/08-20 Лист1907
ОСББ "СОБОРНИЙ 153/12"
Про виділення коштів на ремонт покрівлі пам'ятки 
архітектури (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 153)

154
19.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07113/08-40 Лист01/07/21
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про включення до складу представників у робочій 
групі " З вирішення проблемних земельних питань"

155
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07116/08-33 Лист269
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про створення районних Координаційних рад

156
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07126/08-40 Лист2293
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для розміщення та постійної 
діяльності ЗСУ (с. Мокра, вул. Військбуд)

157
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07127/08-40 Лист2294
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для розміщення та постійної 
діяльності ЗСУ (Терпінівська сільрада)

158
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07128/08-40 Лист2295
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для розміщення та постійної 
діяльності ЗСУ (Новомиколаївська сільрада)

159
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

07129/08-40 Лист2296
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для розміщення та постійної 
діяльності ЗСУ (м. Бердянськ, вул. Штурманська, 
15,16)

160
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07130/08-40 Лист2305
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для розміщення та постійної 
діяльності ЗСУ (м. Бердянськ, вул. Покровська)

161
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07131/08-40 Лист2297
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для розміщення та постійної 
діяльності ЗСУ (с. Юліївка)

162
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07132/08-40 Лист2298
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для розміщення та постійної 
діяльності ЗСУ (с. Новотавричеське)

163
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07133/08-40 Лист2299
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для розміщення та постійної 
діяльності ЗСУ (м. Запоріжжя, вул. Оріхівське 
шосе, 52)

164
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07134/08-40 Лист2300
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для розміщення та постійної 
діяльності ЗСУ (м. Запоріжжя, вул. Оріхівське 
шосе 50)

165
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07135/08-40 Лист2301
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для розміщення та постійної 
діяльності ЗСУ (м. Запоріжжя, вул. Земського 
лікаря Лукашевича, 2, 4)

166
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07136/08-40 Лист2302
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для розміщення та постійної 
діяльності ЗСУ (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 
11)

167
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07147/08-40 Лист702
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності земельних лісових 
ділянок

168
19.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07159/08-20 Лист06/1006
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання Звіту про виконання фінансового 
плану за ІІ квартал 2021 року

169
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07160/08-43 Лист02/993
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про нагородження Агеєва О.І. та інших

170
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

26



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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07161/08-43 Лист02/994
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про нагородження Лавриновича П.Г.

171
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07163/08-25 Лист03/09991
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про відповідність проєктної документації з 
реконструкції будівлі ДНЗ № 220 в м. Запоріжжя 
ДСТУ та ДБН 

172
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07187/08-40 Лист01-09/432
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку лісогосподарського призначення 
(К.-Дніпровська міська ОТГ)

173
21.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07188/08-40 Лист01-09/433
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку лісогосподарського призначення 
(Чкаловська ОТГ)

174
21.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07189/08-40 Лист01-09/434
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку лісогосподарського призначення 
(Новоуспенівська ОТГ)

175
21.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07190/08-40 Лист01-09/435
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку лісогосподарського призначення 
(Водянська ОТГ)

176
21.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

07097/08-26 Лист02/1689
Про участь у відкритому обговоренні Інвестиційної 
програми 22.07.2021 о 10-00

177
20.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

27



№
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

07027/08-20 Лист515
Про перерозподіл видатків 

178
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07008/08-43 Лист101/Н
ГО "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ ЧОРНОБИЛЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про нагородження Насада М.М.

179
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06971/08-20 Лист365
КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ"
Про виділення додаткових коштів на впровадження 
нових платних медичних пакетів за Програмою 
медичних гарантій на 2021 рік

180
14.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06972/08-20 Лист364
КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ"
Про виділення додаткових коштів на виплату 
заробітної плати 

181
14.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07023/08-25 Лист1205
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про проведення будівельних робіт у лікувальному 
корпусі

182
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07034/08-20 Лист3256
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на пожежну сигналізацію, 
систему оповіщення про пожежу ...

183
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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07035/08-20 Лист3260
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі та 
приміщень поліклініки КУ

184
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07059/08-20 Лист01-12/323
КНП "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №10" ЗМР
Про виділення коштів для проведення поточного 
ремонту приміщень лікарні

185
20.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07089/08-25 Лист1205
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про сприяння у проведенні будівельних робіт у 
п'ятиповерховому лікувальному корпусі

186
19.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07090/08-20 Лист3284
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на придбання витратних 
матеріалів для лікування

187
20.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07091/08-20 Лист3275
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на потребу телемедичного 
центру

188
19.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ паперовий паперова

07177/08-20 Лист01-8/559
КНП "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 9"
Про виділення додаткових коштів на 
реконструкцію травматологічного корпусу

189
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07217/08-43 Лист1195/01-11
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ
Про присвоєння почесного звання Малашенку К.К.

190
12.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Учбові заклади
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№
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

07085/08-20 Лист01-12/152
ЛЕЖИНСЬКИЙ НВК "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"
Про виділення коштів для встановлення системи 
протипожежного захисту

191
19.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

06970/08-16 Лист09-07/36
Про проведення селекторної наради 19.07.2021 о 
13-00

192
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07081/08-16 Лист44-01/2124
Про надання протокольного рішення за 
результатами селекторної наради від 19.07.2021

193
21.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Президент України

07007/08-02 Указ294/2021
Про встановлення відзнаки Президента України 
"Національна легенда України"

194
14.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07082/08-39 Лист01-29/0772
Про включення питання щодо екологічної безпеки 
в протокол колегії облдержадміністрації від 
09.07.2021

195
20.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07122/08-25 Лист01-30/0781
Про сприяння у завершенні реконструкції 
каналізаційної мережі в смт Чернігівка

196
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07172/08-42 Лист01-40/0788
Про погодження відрядження Бакая О. з 25.07.2021 
по 01.08.2021

197
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

30
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07044/08-42 Лист01-41/0640
Про погодження звільнення Артеменко Н.С.

198
06.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07061/08-43 Лист01-42/0691
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Шибаєвій О.В.

199
16.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07171/08-42 Лист01-41/0709
Про погодження відрядження Холоші А. з 
25.07.2021 по 01.08.2021

200
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07212/08-43 Лист01-41/0683
Про нагородження Тищенка Т.М.

201
15.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07213/08-20 Лист01-28/0665
Про відновлення фінансування об'єктів медичних 
амбулаторій на території Василівського району

202
12.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07214/08-20 Лист01-40/0685
Про скасування розпорядження "Про надбавку за 
складність та напруженість в роботі та 
преміювання на 2021 рік"

203
15.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07225/08-26 Лист01-29/0711
Про вирішення питання щодо надання дозволу 
Водянській сільській раді на роботу окремими 
договорами з АТ "Запоріжгаз"

204
23.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07158/08-43 Лист1713/01-23
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Неумивакі В.М.

205
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07033/08-42 Лист01-05-28/192-к
Про встановлення надбавки за липень 2021 року 
Судакову І.І.

206
12.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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07092/08-43 Лист01-05-28/194-к
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Лисенко І.П.

207
15.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07170/08-42 Лист01-33/330
Про погодження відрядження Судакова І.І. з 
25.07.2021 по 01.08.2021

208
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07173/08-42 Лист01-31/511
Про погодження відрядження Крупського А. з 
25.07.2021 по 01.08.2021

209
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

06979/08-22 Лист1288
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до переліку місць облаштування 
об'єктів базування маломірних суден, інших 
плавзасобів у контрольованих прикордонних 
районах Запорізької області

210
09.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07018/08-20 Лист93
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для придбання шкільного 
автобусу на умовах співфінансування

211
14.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07162/08-22 Лист02-01-16/990
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про потребу в обкосі узбіч доріг

212
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07218/08-20 Лист1720/05
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
спортивної зали Степногірської ЗОШ І-ІІІ ст.

213
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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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

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

07215/08-43 Лист03-08-06/6379
Про нагородження Горбиу О.В. та інших

214
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

07109/08-31 Лист17558/5/08-01-0
Про створення інтерактивної мапи ринку 
підакцизних товарів

215
19.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

07174/08-29 Лист53 002-4589/53 0
Про проведення комісійної перевірки (оцінки) 
стану готовності захисних споруд цивільного 
захисту

216
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

07017/08-49 Листб/н
Про пояснення до заяви щодо ухвалення 
додаткового рішення у справі ТОВ 
"Агрохімпродукт"

217
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07006/08-46 Лист7024/73/2021
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 4 ПОЛОГІВСЬКОГО 
РВП
Про надання інформації щодо автодороги 
"Оріхів-Нестерянка" О081348 /Н-08/ та "Нова 
траса" О081349 /Т-04-08/

218
13.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07139/08-46 Лист3239АК/55/107/
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Про надання інформації щодо директора КЗ 
"Обласна рада спеціального медичного 
постачання" Кабаченко І.Д.

219
16.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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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

07014/08-49 Наказ9008/1269/21
Про примусове виконання рішення суду у справі 
ТОВ "Сан Ват"

220
14.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

07071/08-46 Лист15/4-269вих-21
Про надання інформації щодо передачі в оренду 
ФОП Калмикову О.С. водного об'єкту - ставу 
"Атманай"

221
16.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07157/08-46 Лист15/3-418вих-21
Про надання інформації щодо відновлення 
меліоративних систем у Мелітопольському районі

222
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

07072/08-46 Лист15/3-402вих-21
Про участь у круглому столі щодо покращення 
роботи та взаємодії між органами державної влади 
та місцевого самоврядування, контролюючими та 
правоохоронними органами на захист інтересів 
держави у сфері охорони навколишнього 
природного середовища 29.07.2021 о 10-00

223
16.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

06974/08-39 Лист01-08/884
Про розроблення та затвердження Регіональних 
Програм розвитку лісового господарства

224
14.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

07194/08-43 Лист2428/01-17
Про нагородження Данилевської Ю.А. та інших

225
23.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

07165/08-39 Лист10-3-01/1642-21
Про загибель водних біоресурсів

226
22.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07211/08-39 Лист10-3-01/1648
Про загибель водних біоресурсів 22.07.2021

227
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ 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
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Форма зберігання 
документа

Інші територіальні обласні органи

07020/08-46 Лист615/22-21
ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про вирішення питання своєчасного виконання 
постанов суду 

228
06.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07043/08-40 Лист2257
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виправлення помилки до заяви від 02.06.2021 
№ 1713

229
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

07208/08-48 Лист1762
Про надання копії акту перевірки стану організації 
та ведення військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних у ПСП "Банівка"

230
20.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07209/08-48 Лист1772/2
Про надання копії акту перевірки стану організації 
та ведення військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних у КНП "Запорізький центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 5"

231
21.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

07063/08-46 Лист08-67/2919
Про стан державної реєстрації 
нормативно-правових актів у Запорізькій області за 
І півріччя 2021 року

232
15.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

06978/08-46 Лист50-2906-вих21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про здійснення розрахунків недодержаних доходів 
за користування земельними ділянками ТОВ 
"Ультра Ойл"

233
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

07024/08-46 Лист52-3783вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
2310100000:01:014:0214

234
15.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07058/08-49 Листб/н
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про відзив на апеляційну скаргу у справі Кулієва 
В.Е.

235
20.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07102/08-46 Лист52-3886вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'яток архітектури

236
19.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07110/08-46 Лист50/1-3000вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо передачі земельних 
ділянок до комунальної власності Приморської 
міської ради

237
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07169/08-46 Лист50-3017вих21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про самовільне зайняття земельної ділянки 
державної форми власності ПП 
"ФАРВАТЕР-ЕКСПРЕС"

238
21.07.2021від

№
від 22.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07223/08-46 Лист55-4299вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ДП 
"Мелітопольський лісгосп"

239
23.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

07111/08-22 ЛистН/НЗТ-21/558
Про доцільність підвищення тарифів на приміські 
пасажирські перевезення

240
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Форма зберігання 
документа

06976/08-22 Лист24/1966
Про будівництво автотранспортної магістралі через 
р.Дніпро в м.Запоріжжі

241
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07117/08-22 Лист24/1993
Про організацію супроводу плавзасобу LK-800 
"Захарій" 25.07.2021

242
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07180/08-43 Лист8/2002
Про нагородження Савченко І.С.

243
22.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

07222/08-49 Листб/н
Про відзив на апеляційну скаргу у справі ТОВ 
"Преображенське"

244
23.07.2021від

№
від 23.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07052/08-29 Лист16-12296/161-3
Про проведення практичного семінару щодо 
організації діяльності консультаційних пунктів з 
інформування населення про надзвичайні ситуації 
31.08.2021 в м. Запоріжжя

245
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань праці

07086/08-43 Лист4907/1/11.2-21
Про нагородження Давиденко О.М. 

246
20.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

07069/08-20 Лист4255/5/99-99-04-
Про надання переліку листів ДФС, які втратили 
актуальність

247
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України
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06996/08-22 Лист2254/2/07-02/12
Про проведення семінару "Проєктування 
автомобільних доріг" 05-06.07.2021 (м. Черкаси)

248
16.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

07106/08-20 Лист0000-03-0/10609
Про підготовку бюджетних запитів на 2022-2024 
роки за програмою "Розселення та облаштування 
депортованих кримських татар та осіб інших 
національностей..."

249
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

07051/08-47 Лист11-02/53573/21
Про проведення опитування щодо оцінки рівня 
корупції в Україні

250
19.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

07021/08-48 Лист2985/11-04/2-21
Про участь у координаційній нараді з обговорення 
проблемних питань захисту державного кордону 
України 20.07.2021 о 15-00

251
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07100/08-48 Лист3047/11-04/2-21
Про виконання протокольного рішення стосовно 
облаштування державного кордону

252
21.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

07079/08-37 Лист1789/2.1-07-21
Про проведення  ZOOM конференції щодо 
проведених перейменувань об'єктів топонімікі 
тощо упродовж 2014 - 2021рр. 30.07.2021 о 14-00

253
20.07.2021від

№
від 20.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

07003/08-37 Лист868//02-21
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
УКРАЇНИ
Про створення цифрової мапи подій для 
висвітлення подій, присвячених тридцятиріччю 
Незалежності України

254
19.07.2021від

№
від 19.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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07087/08-37 Лист1-17/2-1176/202
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
МИСТЕЦТВ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Про надання інформації стосовно вуличних 
арт-об'єктів

255
20.07.2021від

№
від 21.07.2021
№ паперовий паперова

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