
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 26.07.21 по 30.07.21

Ф21-КА

№
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(адресат)
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Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

07262/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент житлово-комунального 
господарства)
Про виділення коштів на будівництво водогону від 
с. Шевченківського Запорізького р-ну

1
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07263/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ(Департамент освіти і науки) 
Про перерозподіл видатків обласного бюджету  на 
2021 рік Департаменту освіти

2
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07344/08-20 Доповідна запискаб/н
З НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів на урочистості з 
нагоди Дня незалежності України та Дня прапору

3
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07370/08-20 Довідкаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету по 
галузі охорони здоров'я у 2021 році

4
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07407/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів у 2021 році на 
розроблення науково-проектної документації щодо 
реставрації фасаду будівлі пам'ятки архітектури 
національного значення "Земська управа у місті 
Олександрівськ" (КЗ "Запорізький обласний 
краєзнавчий музей" ЗОР)

5
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07422/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент ЖКГ)
Про необхідність виділення у 2021 році коштів 
обласного бюджету на виконання робіт по проєкту 
"Робочий проєкт капітального ремонту ділянки 
водопроводу у с.Новостепнянське Запорізького 
р-ну"

6
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07446/08-21 Доповідна запискаб/н
Е.БРУТМАН  (Департамент економічного розвитку 
і торгівлі) 
Про збереження державного нерухомого майна по 
вул. Ленській, 45 у м.Запоріжжя

7
22.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07447/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на галузь охорони здоров'я у 2021 році

8
22.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07371/08-01 Закон України1583-IX
Про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо 
тимчасових підстав незастосування заходів 
адміністративного впливу за порушення порядку 
в’їзду на тимчасово окуповану територію України 
або виїзду з неї

9
29.06.2021від

№
від 28.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07372/08-01 Закон України1622-IX
Про внесення змін до Закону України "Про Статут 
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил 
України" щодо військового поховального ритуалу

10
02.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

2
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07373/08-01 Закон України1617-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законодавчих актів України щодо 
адміністрування податків і зборів на тимчасово 
окупованій території Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя

11
01.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07374/08-01 Закон України1601-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення правового регулювання страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою

12
01.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07375/08-01 Закон України1607-IX
Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом 
України та Урядом Французької Республіки щодо 
офіційної підтримки оновлення парку вантажних 
електричних локомотивів акціонерного товариства 
"Українська залізниця"

13
01.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07376/08-01 Закон України1608-IX
Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом 
України та Урядом Французької Республіки щодо 
офіційної підтримки проекту з покращення 
водопостачання у місті Києві

14
01.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07377/08-01 Закон України1609-IX
Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом 
України та Урядом Французької Республіки щодо 
підтримки фінансування проекту з покращення 
постачання питної води в Луганській області

15
01.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07378/08-01 Закон України1616-IX
Про корінні народи України

16
01.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

3
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07379/08-01 Закон України1619-IX
Про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та 
перехідні положення" Митного кодексу України у 
зв'язку із втратою чинності Законом України "Про 
створення вільної економічної зони "Крим" та про 
особливості здійснення економічної діяльності на 
тимчасово окупованій території України"

17
01.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07380/08-01 Закон України1599- IX
Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про 
публічні закупівлі" щодо виключення можливості 
здійснення закупівель без використання 
електронної системи закупівель

18
01.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

07383/08-01 Постанова1596-IX
Про звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної 
Ради України з питань захисту прав інвесторів

19
30.06.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07384/08-01 Постанова1654-IX
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради 
України "Про урочисте засідання Верховної Ради 
України з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта 
проголошення незалежності України"

20
15.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07385/08-01 Постанова1641-IX
Про призначення у 2021 році іменних стипендій 
Верховної Ради України для молодих учених - 
докторів наук

21
14.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

07386/08-01 Постанова1652-IX
Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки

22
15.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4
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07387/08-01 Постанова1656-IX
Про внесення змін до додатка до Постанови 
Верховної Ради України  "Про відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році"

23
15.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07388/08-01 Постанова1704-IX
Про імплементацію Національного плану 
скорочення викидів від великих спалювальних 
установок

24
16.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07389/08-01 Постанова1705-IX
Про встановлення Дня відповідальності людини (19 
жовтня)

25
16.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07390/08-01 Закон України1557-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
ефективного управління майном закладів вищої 
освіти державної і комунальної форми власності

26
17.06.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07391/08-01 Закон України1545-IX
Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері 
правової охорони й захисту інтелектуальної 
власності та створення Міждержавної ради з 
питань правової охорони й захисту інтелектуальної 
власності

27
15.06.2021від

№
від 28.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

07392/08-01 Закон України1548-IX
Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до 
Конвенції між Україною і Королівством 
Нідерландів про уникнення подвійного 
оподаткування та попередження податкових 
ухилень стосовно податків на доходи і майно

28
15.06.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07393/08-01 Закон України1550-IX
Про ратифікацію Протоколу про приєднання 
України до Угоди про заснування 
Консультаційного центру з питань права СОТ

29
15.06.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

5
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07394/08-01 Закон України1552-IX
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Федеративної Республіки 
Німеччина про фінансове співробітництво 
(асигнування 2012-2019 років)

30
15.06.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07397/08-01 Закон України1603-IX
Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про 
захист прав споживачів" щодо гарантійних 
зобов’язань в електронному вигляді

31
01.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

07398/08-01 Закон України1605-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо усунення суперечностей та уточнення 
визначення лізингової, орендної операції

32
01.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07399/08-01 Закон України1578-IX
Про внесення змін до статті 51 Кодексу 
торговельного мореплавства України щодо вимог 
до кваліфікації членів екіпажу

33
29.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

07400/08-01 Закон України1590-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
окремих питань приєднання до газотранспортної 
або газорозподільної системи

34
30.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07401/08-01 Закон України1542-IX
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Кримінального 
кодексу України та Кримінального процесуального 
кодексу України у зв’язку із внесенням змін до 
Податкового кодексу України щодо стимулювання 
детінізації доходів та підвищення податкової 
культури громадян шляхом запровадження 
добровільного декларування фізичними особами 
належних їм активів та сплати одноразового збору 
до бюджету

35
08.06.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

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

07402/08-01 Закон України1556-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення незалежності Національної ради 
України з питань телебачення і радіомовлення

36
17.06.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07403/08-01 Закон України1576-IX
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Кримінального 
кодексу України щодо вдосконалення 
відповідальності за декларування недостовірної 
інформації та неподання суб’єктом декларування 
декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування

37
29.06.2021від

№
від 28.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07404/08-01 Закон України1539-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо стимулювання 
детінізації доходів та підвищення податкової 
культури громадян шляхом запровадження 
одноразового (спеціального) добровільного 
декларування фізичними особами належних їм 
активів та сплати одноразового збору до бюджету

38
15.06.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07405/08-01 Закон України1558-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2021 рік" щодо 
збільшення видатків на забезпечення здійснення 
правосуддя місцевими, апеляційними судами

39
17.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07406/08-01 Закон України№ 1554-IX
Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і 
перехідні положення" Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо першочергових заходів із реформи 
органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії 
перехідних положень

40
15.06.2021від

№
від 28.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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07334/08-09 Депутатське звернення04-24/13-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про звернення гр. Терзієва В.І. щодо відсутності 
громадського обговорення при прийнятті рішення 
Василівською міською радою Запорізької області з 
питання ліквідації закладу освіти

41
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Народні депутати України

07259/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/2
НДУ ЯЦИК Ю.Г. (КНП "Запорізький регіональний 
протипухлинний центр)
Про вирішення питання придбання медичного 
пристрою

42
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ паперовий паперова

07280/08-09 Депутатське звернення71/07-284
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про капітальний ремонт автомобільних доріг в 
Запорізькій області

43
20.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

07269/08-15 Лист8050.2/21/32.2
Про Звіт про результати моніторингу судових 
процесів в Україні

44
12.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

07258/08-46 Лист223
ТОВ "АГРАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ПРИДНІПРОВСЬКЕ"
Про рейдерський захват земельних ділянок

45
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07270/08-43 Лист127/01-07
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Гончаренка О.М. та 
Білокопитова М.Г.

46
15.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

07287/08-33 Лист1
ТОВ "ТЕХНОПРОФ"
Про забезпечення лікарень автономним 
виробництвом кисню

47
21.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07290/08-38 Листб/н
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "МАСАВІ"
Про участь у спецпроєкті "Політика по-українськи"

48
22.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07293/08-20 Лист17698/5/04-36-0
ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо наявності 
приймальних пунктів металобрухту  у ТОВ 
"Металобрухт" та ТОВ "Сталь Інвест Компані"

49
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07303/08-33 Лист87
ТОВ "ІСТ СОЛЮШН ГРУП"
Про виділення місця для проведення вакцинування

50
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07304/08-33 Лист88
ТОВ "ІСТ СОЛЮШН ГРУП"
Про виділення місця для проведення вакцинування

51
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07316/08-49 Лист5201
ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ СКОЛИБОГ О.С.
Про стягнення заборгованості з Шевченка Г.В.

52
22.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07346/08-19 Лист26-07/1
УКРАЇНСЬКА РАДА БІЗНЕСУ
Про налагодження діалогу та співпраці

53
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07360/08-44 Лист813-02/97-Ех
ГО "ДЕСПРО"
Про проведення онлайн-семінарів "Нова українська 
школа", "Здорова нація" та "Розумне місто" 
03.08.2021

54
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07361/08-41 Лист95
ПРЕДСТАВНИЦТВО ХАЛО ТРАСТ УКРАЇНА
Про інформування населення щодо небезпеки мін 

55
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07396/08-39 Лист7098
ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ "ІА "ІНФОНЬЮЗ"
Про надання інформації щодо екологічної ситуації 
через прострочені пестициди

56
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07408/08-41 Лист54/32
МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА "CITY TRANS & 
PARKING"
Про участь у Міжнародній спеціалізованій виставці 
12-13.10.2021 в м. Києві

57
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07409/08-51 ЛистSD-21-07855
ПРАТ "ВФ УКРАЇНА" (VODAFONE)
Про організацію зустрічі щодо роботи експерта з 
ключовими абонентами 10-11.08.2021

58
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07429/08-48 Лист42-4278
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про удосконалення стану облаштування 
прикордонної інфраструктури

59
23.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07448/08-49 Адвокатський запит2807-1ДК
АДВОКАТ ГРИШИН С.В.
Про надання інформації щодо голосування за 
звільнення Шинкаренка В.Л.

60
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07458/08-37 Лист012/07/21-1
IX НАЦІОНАЛЬНИЙ МОЛИТОВНИЙ 
СНІДАНОК УКРАЇНИ
Про участь у IX Національному молитовному 
сніданку України 08.09.2021 у м. Києві

61
12.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07460/08-34 Листб/н
ТОВ "СТРІТ СПОРТ"
Про виробництво вуличного спортивного 
обладнання для Воркаут

62
23.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07472/08-49 Лист194/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про позовну заяву щодо припинення акту 
постійного користування та зобов'язання укласти 
договір оренди земельної ділянки

63
23.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07479/08-22 Лист29/07
ТОВ ФІАТУ
Про автоматизацію баз даних енергетичних та 
експлуатаційних характеристик будівель

64
29.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07517/08-40 Лист01/31769
ПАТ "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

65
30.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07530/08-37 Листб/н
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ "УКРАЇНА 30"
Про проведення форуму 02.08.2021

66
30.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07531/08-41 Листб/н
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ "УКРАЇНА 30"
Про проведення форуму 03-04.08.2021

67
30.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Посольства, консульства

07284/08-41 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКІСТАН В 
УКРАЇНІ
Про розвиток двосторонніх відносин

68
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11



№
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

07319/08-41 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН У 
ДОНЕЦЬКУ
Про складення повноважень

69
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

07296/08-49 Телеграма808/7863/14
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду 26.07.2021

70
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07298/08-49 Рішення340/698/20
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про позов Гордієнка В.В.

71
13.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

07367/08-18 Лист2863-21
Про сприяння у проведенні всеукраїнської наради з 
регіональними контактними центрами 
02-03.09.2021

72
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

07251/08-17 Лист24063/0/2-21
(В. Федорчук) Про впровадження змін в системі 
шкільного харчування

73
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07257/08-03 Постанова741
Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних 
послуг”

74
21.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07260/08-03 Постанова742
Питання Української частини Змішаної 
українсько-угорської комісії з питань забезпечення 
прав національних меншин

75
21.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07299/08-06 Доручення31307/4/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про розгляд статті "Смерть не пов’язана із 
захистом Батьківщини"

76
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07324/08-06 Доручення36120/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про недопущення  виникнення 
заборгованості з виплати заробітної плати  та 
недопущення її скорочення на підприємствах, що 
належать до сфери управління органів виконавчої 
влади

77
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07326/08-17 Лист24305/0/2-21
(К. Мар'євич) Про розгляд звернення ГС "Центр 
підтримки ОСББ м. Запоріжжя "Розвиток"

78
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07327/08-06 Доручення34481/1/1-21
(О. Стефанішина) Про проведення Всеукраїнського 
Олімпійського уроку та Всеукраїнського 
Олімпійського тижня

79
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07330/08-06 Доручення35553/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про встановлення Дня 
відповідальності людини

80
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07362/08-06 Доручення33619/3/1-21
(Д. Шмигаль) Про участь у позачерговому 
засіданні Державної комісії ТЕБ та НС 28.07.2021

81
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07363/08-06 Доручення35643/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про протокол засідання міжвідомчої 
робочої групи з питань збереження та відтворення 
лісів

82
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07365/08-06 Доповідь35899/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ...
Про надання інформації щодо проблемних питань 
просторового планування та містобудівної 
документації тощо

83
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

13
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(адресат)
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07410/08-06 Доручення35739/1/1-21
(О. Любченко) Про стан впровадження реформи 
харчування у закладах середньої освіти

84
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

07411/08-06 Доручення36327/0/1-21
(О. Любченко) Про надання інформації щодо 
інфраструктурних проєктів (об’єктів), що 
реалізуються за рахунок коштів державного та/або 
місцевого бюджетів, інших джерел фінансування, 
та плануються ввести в експлуатацію до Дня 
незалежності України

85
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07412/08-06 Доручення36051/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про вжиття дієвих заходів щодо 
забезпечення повноцінного, якісного та безпечного 
харчування дітей у закладах освіти та посилити 
контроль за законністю використання коштів з 
державного бюджету на зазначені потреби

86
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07416/08-06 Доручення35806/1/1-21
(О. Резніков) Про компенсацію автоперевізникам 
витрат за надані послуги з перевезення пасажирів 
пільгових категорій

87
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07444/08-04 Протокол36426/0/1-21
(О. Резніков) Про питання реалізації проекту 
"Модернізація системи соціальної підтримки 
населення України" 

88
27.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07495/08-06 Доручення36607/0/1-21
(О. Стефанішина) Про виконання протоколу 
тематичного засідання Комісії з питань координації 
взаємодії органів виконавчої влади щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків

89
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07528/08-03 Постанова767
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 05.06.2019 № 483 і від 28.04.2021 № 
439

90
28.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

07513/08-30 Лист679/021
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ГРОМАД
Про включення кандидатури до складу 
Регіональної комісії з оцінки та проведення 
конкурсного відбору інвестиційних програм і 
проєктів регіонального розвитку

91
30.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Укроборонпром

07529/08-28 ЛистUOP 10.3-6675
Про надання витягу зі зведеного прогнозного 
графіку погашення заборгованості із заробітної 
плати у 2021 році

92
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07315/08-23 Лист21-1730-08/5015
Про надання інформації щодо виставкових заходів

93
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економіки

07332/08-41 Лист4602-04/38454-0
Про надання інформації для експортерів

94
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07440/08-28 Лист4708-06/38831-0
Про засідання Міжвідомчої робочої групи із 
погашення заборгованості із заробітної плати 
05.08.2021 об 11-00

95
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07468/08-20 Лист3223-01/38917-0
Про аналіз причин утворення заборгованості 
суб’єктів господарювання державного сектору 
економіки за
рішенням судів 

96
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07470/08-28 Лист4711-01/39053-0
Про недопущення виникнення заборгованості із 
заробітної плати

97
29.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07487/08-41 Лист3902-05/39207-0
Про скасування звітності з питань інвестування

98
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ 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

07305/08-39 Лист25/7-11/15717-2
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про розгляд клопотання щодо зміни меж 
(розширення території) національного природного 
парку «Великий Луг» за рахунок включення 
акваторії Василівської затоки та східної частини 
акваторії Каховського водосховища, загальною 
площею 9274,0325 га

99
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07364/08-23 Лист25/8-12/15920-2
Про надання інформації щодо стану виконання 
плану заходів з реалізації Стратегії зрошення та 
дренажу в Україні на період до 2030 року

100
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

07369/08-37 Лист8739/5.11.2
Про розміщення біл-бордів, сіті-лайтів тощо до 30-ї 
річниці Незалежності України

101
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

07252/08-43 Лист6397/3.3
Про надання кандидатур для відзначення 
відомчими нагородами

102
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07264/08-34 Лист6438/12
Про надання інформації про кількість площинних 
споруд, на яких забезпечено будівництво (у тому 
числі нове будівництво, реконструкцію, 
реставрацію, капітальний ремонт)

103
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07329/08-34 Лист6463/3.1
Про проведення регіональних дводенних 
навчальних семінарів-тренінгів з електронної 
системи проведення конкурсу 16-17.09.2021 (м. 
Дніпро)

104
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07413/08-34 Лист6510/5.4
Про реалізацію Соціального проекту "Активні 
парки - локації здорової України"

105
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07494/08-34 Лист6560/12
Про надання інформації щодо об’єктів, які 
плануються бути введеними в експлуатацію до 01 
вересня 2021 року

106
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

07278/08-48 Лист220/5114
Про погодження проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження Положення 
про територіальні центри комплектування та 
соціальної підтримки”

107
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07359/08-32 Лист1/9-379
Про доставку підручників

108
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

07480/08-20 Лист1/11-5604
Про надання інформації щодо фінансування 
приватних закладів загальної середньої освіти за 
рахунок освітньої субвенції 

109
29.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07328/08-33 Лист26-04/21897/2-2
Про дооснащення холодильним обладнанням 
обласних складів для зберігання вакцин

110
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07445/08-33 Лист26-02/22316/2-2
Про направлення постанови Головного санітарного 
лікаря України від 28.07.2021 № 6

111
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

07227/08-37 Лист7/4/10819-21
Про надання інформації щодо стану підготовки до 
святкування 30-ї річниці Незалежності України

112
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07253/08-19 Лист7/4/10812-21
Про надання інформації щодо реалізації програми 
"Велике будівництво"

113
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07277/08-26 Лист7/10.3/10872-21
Про надання інформації щодо виконавців наказів 
стосовно фінансово-економічного стану ЖКГ

114
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07281/08-26 Лист7/32/10890-21
Про проведення наради з підготовки до 
опалювального сезону 2021/22 року 28.07.2021 о 
9-00

115
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07356/08-26 Лист7/10.1/10969-21
Про проведення наради стосовно арешту рахунків 
підприємств теплопостачання 28.07.2021 о 16-00

116
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07368/08-51 Лист7/35/11029-21
Про опублікування нового серіалу на платформі 
Дія. Цифрова освіта «Як громаді стати цифровою»

117
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ паперовий паперова

07414/08-26 Лист7/11.1/11034-21
КП "ВИРОБНИЧЕ 
РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЖИТЛОВЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ № 7"
Про надання роз'яснень щодо порядку розрахунку 
за теплопостачання  у нежитлові приміщення

118
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

18



№
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

07415/08-26 Лист7/10.3/11057-21
Про надання інформації щодо ліцензіатів у сфері 
теплопостачання

119
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07426/08-19 Лист7/19/11045-21
Про проведення наради щодо реалізації проєктів за 
Програмою з відновлення України 30.07.2021 об 
11-00

120
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07436/08-26 Лист7/11.1/11047-21
Про розширене засідання Міжвідомчої робочої 
групи з підготовки об'єктів ЖКГ та ПЕК до 
осінньо-зимового періоду 2021/22 року 30.07.2021 
о 14-15

121
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07453/08-19 Лист7/36.5.1/11101-2
Про розрахунок індексу регіонального людського 
розвитку

122
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07466/08-22 Лист7/10.1/11143-21
Про надання інформації щодо обсягів 
заборгованості підприємств ТКЕ за виконавчими 
провадженнями про стягнення коштів на користь 
НАК "Нафтогаз України"

123
29.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07467/08-26 Лист7/11.1/11146-21
Про відміну засідання Міжвідомчої робочої групи з 
підготовки об'єктів ЖКГ та ПЕК до 
осінньо-зимового періоду 2021/22 року, що 
планувалося до проведення 30.07.2021

124
29.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07486/08-26 Лист7/11/10992-21
Про участь у  XІХ Міжнародному конгресі 
"Інституційні та технічні аспекти реформування 
житлово-комунального господарства" 
19-21.10.2021 (м.Київ)

125
27.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07489/08-27 Лист7/14.4.1/11200-2
Про надання інформації щодо типів об’єктів, які 
підлягають у 2021 році моніторингу та оцінці 
ступеня безбар’єрності

126
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство соціальної політики

07254/08-35 Лист13001/0/2-21/57
Про оздоровлення дітей військовослужбовців та 
працівників Збройних Сил України

127
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07325/08-28 Лист13133/0/2-21/47
Про розміщення соціальної реклами щодо протидії 
торгівлі людьми

128
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07348/08-28 Лист13139/0/2-21/47
Про проведення наради щодо реалізації субвенції 
на створення мережі спеціалізованих служб 
підтримки осіб, які постраждали від домашнього 
насильства 30.07.2021 о 13-00

129
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07443/08-28 Лист13251/0/2-21/47
Про перенесення онлайн наради щодо реалізації 
субвенції на створення мережі спеціалізованих 
служб підтримки осіб, які постраждали від 
домашнього насильства на 09.08.2021 о 13-00

130
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07454/08-21 Лист13263/0/2-21/56
Про застосування електронних сервісів при наданні 
адміністративних послуг соціального характеру 
мешканцям територіальних громад

131
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07491/08-28 Лист13368/0/2-21/57
Про надання пропозицій до проєкту Державної 
цільової соціальної програми протидії торгівлі 
людьми на період до 2025 року 

132
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07492/08-35 Лист13374/0/2-21/57
Про надання пропозицій до проєкту Державної 
соціальної програми оздоровлення та відпочинку 
дітей на період до 2025 року

133
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів
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№
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

07261/08-37 Лист7609/02/11.1-21
Про оновлення/встановлення Державних Прапорів 
України біля могил загиблих захисників України

134
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07347/08-28 Лист7700/01/10.2-21
Про проведення наради щодо здійснення заходів з 
психологічної реабілітації постраждалих учасників 
революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів 
їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких 
осіб 30.07.2021

135
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07441/08-37 Лист7784/02/10.1-21
Про сприяння організації  фестивалю “Пульс 
Гідності” 24.08.2021

136
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07469/08-37 Лист7783/02/11.1-21
Про покладання квітів під час відзначення Дня 
пам'яті захисників України

137
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

07255/08-21 Лист1/06-3-8107
Про надання інформації щодо сценарію інтеграції 
інформаційних систем Дія.QR

138
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07302/08-21 Лист1/06-3-8207
Про алгоритм інтеграції послуг ДРАЦС до ЦНАП

139
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07442/08-51 Лист1/06-5-8324
Про запрошення на онлайн-презентацію платформи 
Дія. Цифрова громада 30.07.2021 о 13-00

140
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

07490/08-51 Лист1/06-3-8378
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України"

141
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

21



№
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

Бердянський міськвиконком

07279/08-20 Лист01-1742/26-1
Про надання трансферту обласному бюджету

142
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07309/08-43 Лист01-1738/23-1
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
лікар України" Насібулліну Р.Р.

143
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

07358/08-22 Лист01-01-35/3654
Про сприяння у прискоренні відновлення 
газопостачання

144
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

07318/08-20 Лист01/03-23/02243
Про виділення бюджетних коштів на 
реконструкцію травматологічного корпусу КУ 
"Міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9"

145
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07355/08-20 Лист01/03-21/02291
Про виділення коштів на реконструкцію 
Центрального парку культури та відпочинку 
"Дубовий гай"

146
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07459/08-22 Лист08/03-24/02246
Про безоплатну передачу кабельної лінії на баланс 
ПАТ "Запоріжжяобленерго"

147
27.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07519/08-25 Лист01/03-21/02292
Про реалізацію в місті Запоріжжі об'єктів 
державної програми "Велике будівництво"

148
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

07349/08-38 Лист02-38/583-1
Про питання врегулювання роботи щодо 
скорочення контрольних документів

149
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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Токмацький міськвиконком

07308/08-30 Лист1511/21-11
Про виконання делегованих повноважень органів 
виконавчої влади за січень - червень 2021 року

150
08.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07323/08-20 Лист1621/21-15
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
покрівлі нежитлової будівлі

151
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

07341/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ МІСЬКРАДИ НЕРЯНОВ К.
Про виділення коштів на ремонт дороги по вул 
Столярній м. Запоріжжя

152
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

07451/08-21 Лист111
Про передачу майна до комунальної власності 
територіальної громади м.Токмак

153
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

07338/08-43 Лист03-01-12/2308
Про нагородження Яворського С.В.

154
22.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Вільнянська міська рада

07343/08-20 Лист02-02-12/797
Про виділення коштів на захист від підтоплення 
північно-західної частини м. Вільнянськ

155
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада
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07465/08-20 Лист02/21-754
Про співфінансування придбання ноутбуків для 
педагогічних працівників

156
23.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ 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

07340/08-09 Лист15
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПП "ВО 
"БАТЬКІВЩИНА"
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради "Про обласний бюджет на 2021 рік"

157
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07420/08-09 Депутатське звернення034/21
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про передбачення коштів на закупівлю обладнання 
для закладів охорони здоров'я Запорізької міської 
ради

158
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07421/08-09 Депутатське звернення035/21
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про фінансування заходів з енергозбереження 
м.Запоріжжя

159
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07428/08-09 Депутатське звернення11
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про виділення коштів на ремонт закладів освіти 
"Росинка" та "Топольок"

160
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

07271/08-54 Лист3083/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на виплату заробітної плати

161
22.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

24
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07272/08-54 Лист3149/01-11
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на здійснення статутної 
діяльності

162
22.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07273/08-54 Лист3191/01-11
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на вирішення проблемних 
питань

163
22.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07274/08-54 Лист3148/01-11
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про затвердження Переліку заходів, спрямованих 
на охорону та раціональне використання 
природних ресурсів та надання екологічного 
висновку

164
22.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07275/08-54 Лист3193/01-11
КНП "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт покрівлі

165
22.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07276/08-54 Лист3283/01-21
НДУ НІКІТІНА М.
Про забезпечення жителів водопостачанням на 
території Михайлівської сільської ради

166
22.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07500/08-54 Лист3295/01-27
Про встановлення ставок рентної плати за 
заготівлю другорядних лісових матеріалів тощо

167
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07501/08-54 Лист3406/01-11
КУ "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" 
ВЕСЕЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Про виділення коштів на створення сольової 
кімнати, тренажерної зали  та пральні

168
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

25
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07502/08-54 Лист3481/01-11
КНП "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 9" ЗАПОРІЗЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про виділення коштів на реконструкцію приміщень 
другого поверху

169
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07503/08-54 Лист3391/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО"
Про виділення коштів на улаштування пандусів

170
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07504/08-54 Лист3335/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМАНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про надання установі фінансової підтримки 

171
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07505/08-54 Лист3333/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ"
Про додаткове фінансування впровадження нових 
платних медичних пакетів за програмою медичних 
гарантій

172
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07506/08-54 Лист3299/01-11
Про виділення коштів на оснащення кабінетів 
Дніпрорудненської СШ І-ІІІ ст. "Талант"

173
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07507/08-54 Лист3303/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. ГОРЬКОГО"
Про виділення коштів на придбання комп'ютерного 
обладнання

174
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

26
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07508/08-54 Лист3337/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ"
Про виділення коштів на забезпечення оргтехнікою

175
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07509/08-54 Лист3401/01-11
ЛЕЖИНСЬКИЙ НВП "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - ДНЗ" ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів на встановлення системи 
протипожежного захисту

176
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07510/08-54 Лист3473/01-11
ДЕПУТАТ МІСЬКРАДИ НЕРЯНОВ К.
Про виділення коштів на ремонт дороги по вул 
Столярній м. Запоріжжя

177
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07511/08-54 Лист3360/01-11
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ"
Про виділення коштів на ремонт водопровідної 
мережі

178
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07282/08-09 Депутатське звернення17
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо доцільності та 
відповідності фінансування пропозицій

179
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07427/08-09 Депутатське звернення23
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо доцільності та 
відповідності фінансування пропозицій

180
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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07432/08-09 Депутатське звернення20
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
23.07.2021

181
23.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07499/08-09 Депутатське звернення1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗОР З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я
Про надання висновків та рекомендацій 

182
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

07286/08-22 Лист690-Сл-11122-07
Про направлення графіку переведення підприємств 
на резервні види палива

183
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07292/08-22 Лист001-58/2744
Про виконання заходів інвестиційної програми

184
22.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07294/08-40 Лист004-30/967
Про надання земельної ділянки в користування

185
21.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

07350/08-37 Лист2036500
Про розміщення Державного прапора України на 
центральній опорі мосту

186
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Військові частини

07288/08-20 Лист3671
В/Ч А3309
Про виділення коштів на оплату додаткової 
відпустки військовослужбовцям та 
працівникам-учасникам бойових дій

187
22.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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07497/08-48 Лист3/26/9/2-982
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про надання інформації щодо оцінки цивільного 
середовища Запорізької області

188
30.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Господарський суд

07226/08-49 Лист908/1268/21
Про позов до ТОВ "САН-ВАТ"

189
12.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

07419/08-33 Лист21-10/2604
Про несприятливу епідситуацію в м.Бердянськ

190
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07285/08-22 Лист1/08-01-328
ПрАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про припинення нелегальних перевезень групою 
BUS TOUR

191
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07289/08-40 Лист13/07
ТОВ "ОФІС-ЦЕНТР"
Про надання в оренду земельної ділянки

192
22.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07439/08-40 Лист26/07
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про передачу земельної ділянки до земель 
комунальної власності

193
22.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07301/08-50 Лист007
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА
Про надання зали на 28.07.2021

194
27.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07306/08-26 Лист2250
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про сприяння у придбанні пластикової труби

195
08.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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07312/08-20 Лист380-08
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ 
ПАНСІОНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт покрівлі

196
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07434/08-40 Лист451
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

197
22.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07435/08-40 Лист450
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянок державної 
власності у постійне користування

198
22.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07437/08-33 Лист42
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про недопущення скорочення ліжок госпітального 
відділення

199
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07476/08-22 Лист03/1033
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про внесення змін до контракту

200
29.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07483/08-40 Лист464
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянок державної 
власності у постійне користування

201
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07484/08-40 Лист465
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

202
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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07485/08-40 Лист463
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянок державної 
власності у постійне користування

203
28.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07522/08-42 Лист1212/07-2021
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про виконання обов'язків директора підприємства

204
28.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07525/08-22 Лист21
ТОВ "САНМАРК"
Про видачу ліцензії на виробництво теплової 
енергії

205
30.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

07430/08-26 Лист12/1747
Про структуру боргів за надані послуги з 
водопостачання та водовідведення

206
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07320/08-43 Лист07/12
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ "ПОРАДА"
Про нагородження Головань М.О. (та інші)

207
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07337/08-43 Листб/н
ГС "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ОБ'ЄДНАНЬ УЧАСНИКІВ АТО/ООС"
Про нагородження Зайченка М.Л. (та інші)

208
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07512/08-44 Лист33/2021
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про функціонування госпітального відділення для 
ветеранів

209
28.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

31
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07342/08-43 Лист02/2460
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про присвоєння почесного звання Сиволапу В.В.

210
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Учбові заклади

07310/08-43 Лист01/2456
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Колесника Ю.М.

211
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07311/08-20 Лист01-03/681
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про фінансування заходів, спрямованих на 
кіберзахист офіційного сайту академії

212
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

07250/08-16 Лист09-07/37
Про проведення селекторної наради 26.07.2021 о 
13-00

213
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07266/08-16 Лист43-01/197
(О. Дніпров) Про заходи з відзначення Дня 
Незалежності України та Дня Державного Прапора 
України

214
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07313/08-16 Лист41-01/1174
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
26.07.2021

215
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07496/08-16 Лист41-01/1173
(К. Тимошенко) ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ"
Про виплату грошової компенсації за належне для 
отримання жиле приміщення члену сім'ї загиблого 
військовослужбовця Майбороді Т.В.

216
26.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

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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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07498/08-16 Лист22/1-07/3332
(Г. Кільова) Про надання інформації щодо 
опрацювання запитів на отримання публічної 
інформації

217
27.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Президент України

07265/08-02 Указ300/2021
Про визнання таким, що втратив чинність, Указу 
Президента України від 9 лютого 2016 року № 42

218
21.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07382/08-02 Указ307/2021
Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 4 червня 2021 року "Про невідкладні 
заходи щодо поглиблення інтеграції України до 
Організації Північноатлантичного договору"

219
23.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07516/08-42 Лист01-40/0817
Про погодження звільнення Бригинець Ю.Ю.

220
30.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07518/08-20 Лист01-43/0812
Про виділення коштів на ремонт покрівлі 
Бердянської районної ради

221
28.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07521/08-24 Лист01-34/0725
Про надання роз'яснень щодо визначення оціночної 
вартості житла

222
27.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07351/08-42 Лист01-18/0581
Про погодження встановлення премії Чудесновій 
С.І.

223
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07352/08-42 Лист01-18/0582
Про погодження надбавки Чудесновій С.І.

224
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Пологівська райдержадміністрація

07357/08-43 Лист01-31/522
Про нагородження Чумаченка В.В.

225
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

07307/08-26 Лист1719
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про облаштування вузлів комерційного обліку води 
в межах приватних домовладінь

226
16.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07322/08-20 Лист02-01-47/378
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на вивіз твердих побутових 
відходів

227
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07336/08-20 Лист03.1-12/1299
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на придбання 
мультимедійних комплексів для навчальних 
закладів

228
20.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07345/08-20 Лист956
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання спецтехніки

229
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07417/08-39 Лист1723/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про придбання контейнерів для збору ТПВ

230
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07423/08-20 Лист02-01-47/384
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на будівництво огорожі 
сміттєзвалища поблизу с.Богатирівка

231
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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Форма зберігання 
документа

07431/08-40 Лист1712
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про передачу договорів оренди земельної ділянки

232
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07452/08-20 Лист1079/0202-14
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення додаткових коштів на ремонт даху 
Сільського Будинку Культури в с. Орлове

233
27.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07474/08-32 Лист02-01-15/798
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до проєкту "Спроможна школа 
для кращих результатів"

234
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

07475/08-20 Лист02-01-15/799
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін в назвах закладів у додатку № 1 
до розпорядження КМУ від 21.07.2021 № 822-р

235
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07478/08-27 Лист851
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

236
27.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07515/08-27 Лист1731
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів під час розроблення 
містобудівної документації

237
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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Форма зберігання 
документа

07433/08-50 Лист07-06/0318
Про виділення зали для проведення онлайн-зустрічі 
з питань дерегуляції 29.07.2021

238
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07438/08-51 Лист10-02-43/0317
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

239
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

07354/08-28 Доповідна запискаб/н
Про виконання завдання щодо отримання графіка 
погашення заборгованості із виплати заробітної 
плати працівникам Класичного приватного 
університету

240
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

07228/08-40 Лист18108/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

241
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07229/08-40 Лист18107/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

242
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07230/08-40 Лист18105/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

243
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07231/08-40 Лист18104/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

244
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07232/08-40 Лист18103/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

245
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07233/08-40 Лист18102/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

246
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07234/08-40 Лист18100/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

247
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07235/08-40 Лист18099/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

248
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07236/08-40 Лист18098/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

249
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07237/08-40 Лист18097/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

250
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07238/08-40 Лист18106/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

251
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07449/08-40 Лист18456/5/08-0110
Про відкликання листа від 23.07.2021 № 
18107/5/08-01-10-05-06 щодо передачі земельних 
ділянок

252
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

07524/08-43 Лист5301-4740/5305
Про нагородження Мєшкова К.В. (та інші)

253
30.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

07239/08-40 Лист1435/10/08-97-0
Про передачу земельних ділянок

254
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07240/08-40 Лист1436/10/08-97-0
Про передачу земельних ділянок

255
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07241/08-40 Лист1438/10/08-97-0
Про передачу земельних ділянок

256
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07242/08-40 Лист1439/10/08-97-0
Про передачу земельних ділянок

257
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07243/08-40 Лист1437/10/08-97-0
Про передачу земельних ділянок

258
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07244/08-40 Лист1434/10/08-97-0
Про передачу земельних ділянок

259
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07245/08-40 Лист1433/10/08-97-0
Про передачу земельних ділянок

260
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07246/08-40 Лист1432/10/08-97-0
Про передачу земельних ділянок

261
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07247/08-40 Лист1431/10/08-97-0
Про передачу земельних ділянок

262
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07248/08-40 Лист1429/10/08-97-0
Про передачу земельних ділянок

263
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07249/08-40 Лист1430/10/08-97-0
Про передачу земельних ділянок

264
23.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07477/08-40 Лист54/9/08-97-09
Про відкликання листа від 23.07.2021 № 
18107/5/08-01-10-05-06 щодо передачі земельних 
ділянок

265
29.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

07418/08-33 Лист061311/4740
Про лабораторні дослідження води р.Дніпро

266
28.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07473/08-23 Лист3
Про запровадження карантинного режиму

267
29.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07523/08-33 ЛистВих-06-13+11/4
Про санітарний стан громадських пляжів 

268
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07295/08-46 Лист3357/55/107/01-2
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Про надання інформації щодо Пилипчука О.В.

269
22.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07314/08-46 Лист763/04/08-2021
Про проведення виїзної наради з питань 
габаритно-вагового контролю транспортних засобів 
28.07.2021 у м.Бердянськ

270
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07461/08-46 Лист3222/04/3-21
Про залучення працівників для участі у заходах з 
відзначення 30-ї річниці незалежності України

271
27.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07481/08-43 Лист3277/03/3-21
Про нагородження Кривого Д.М. (та інші)

272
30.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

07291/08-46 Лист15/2-2019-21
Про надання інформації щодо пам'ятки архітектури 
по пр. Соборному, 234, м. Запоріжжя

273
22.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07297/08-49 Лист15/2-1594-21
Про відзив на апеляційну скаргу за позовом до 
ТОВ "Преображенське"

274
22.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07353/08-46 Лист15/3-2178-21
ГО "УКРАЇНСЬКА ПРИРОДООХОРОННА 
ГРУПА"
Про порушення екологічного і земельного 
законодавства під час розпорядження землями 
природоохоронного призначення

275
23.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07425/08-46 Лист15/1-811вих-21
Про надання інформації щодо користування 
земельними ділянками ДП "Мелітопольське лісове 
господарство"

276
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

39



№
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

07317/08-43 Лист42-Ф
Про нагородження Луценко К.В.

277
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

07482/08-22 Лист01-08/941
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

278
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

07471/08-49 Лист330/899/21/22-ц/
Про виклик до суду на 21.09.2021

279
27.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07395/08-49 Ухвала808/7863/14
УХВАЛА суду по справі Ярмощука М.А.

280
26.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07514/08-20 Лист06-51/29502/21
Про збільшення обсягів фінансування

281
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07283/08-43 Лист32-4219
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про нагородження Ляшенка А.А. та інших

282
22.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07456/08-39 Лист10-3-01/1656-21
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА 
РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про уточнення інформації щодо загибелі водних 
біоресурсів

283
23.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

07457/08-39 Лист10-3-01/1648-21
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА 
РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про  загибель водних біоресурсів

284
22.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07462/08-46 Лист1662/43/27/2/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про участь у заходах з відзначення 30-ї річниці 
незалежності України

285
26.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

07424/08-46 Лист52-4037вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'ятки культурної 
спадщини "Будинок Катерининської залізниці"

286
22.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07300/08-22 Лист24/2017
Про сприяння в організації виходу плавзасобу 
"Захарій" 28.07.2021

287
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

07450/08-46 Лист13617/41/32/03-2
Про заміну дорожніх знаків

288
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07463/08-46 Лист13435/41/32/02-2
Про участь у заходах з відзначення 30-ї річниці 
незалежності України

289
26.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07268/08-46 Лист59/5/4-1069нт
Про конфлікт навколо друкованого засобу масової 
інформації "Газета "Наше місто Токмак"

290
15.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07335/08-46 Лист59/3/4-914нт
Про надання інформації стосовно Романика І.С.

291
22.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

07339/08-43 Лист040809-13/2886-
Про нагородження Сержантова М.О. та Плисак 
Т.Є.

292
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07520/08-42 Лист040802-21/2893-
Про недопущення скорочення чисельності 
працівників

293
26.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07267/08-45 Лист21-28-2353
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

294
21.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07381/08-45 Лист21-28-2365
Про надання доступу до бази даних Державного 
реєстру виборців сектору ведення Реєстру 
Енергодарської міської ради

295
23.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна міграційна служба України

07333/08-37 Лист4.1.2-6091/1-21
Про зняття з контролю розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 12.10.2011 № 1058-р 

296
27.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

07493/08-21 ЛистВИХ №5490/0/
Про виконання протокольного рішення засідання 
міжрегіональної робочої групи при ДРС від 
08.07.2021 №1

297
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07526/08-29 Лист16-12927/162-2
Про звітність щодо захисних споруд цивільного 
захисту

298
30.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

42
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07527/08-29 Лист162-12941/161-2
Про надання інформаційно-аналітичних матеріалів 
та пропозицій до проєкту протокольного рішення 
Державної комісії

299
30.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державний центр зайнятості

07532/08-43 Лист33/13/4134-21
Про нагородження Дубяги Я.І.

300
30.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

07321/08-22 Лист1241/17.1.1/5-21
Про проведення відкритого обговорення проєкту 
Інвестиційної програми АТ "Укрзалізниця" 
03.08.2021

301
23.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

07366/08-35 Лист0000-0202-5/109
Про надання інформації щодо оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2021 році

302
27.07.2021від

№
від 28.07.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

07488/08-47 Лист22-03/57479/21
Про надання переліку підприємств, що належать до 
сфери управління обласної державної адміністрації, 
які здійснюють діяльність у сфері будівництва, 
реконструкції, капітального та поточних ремонтів і 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг

303
29.07.2021від

№
від 30.07.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

07455/08-47 Лист22-03/56540/21
Про затвердження Типового положення про 
уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з 
питань запобігання та виявлення корупції у новій 
редакції

304
28.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони 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

07331/08-48 Лист3133/32-04/2-21
Про надання інформації щодо готовності закладів 
охорони здоров'я до надання медичної допомоги в 
умовах чергової хвилі коронавірусу

305
26.07.2021від

№
від 27.07.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Служба безпеки України

07464/08-46 Лист6/5536
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо 
фінансово-господарських взаємовідносин 
Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації з ТОВ "Візин Річ"

306
13.07.2021від

№
від 29.07.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Фонд державного майна України

07256/08-21 Лист10-19-16890
Про надання інформації щодо переліку об'єктів, які 
підлягають приватизації  

307
26.07.2021від

№
від 26.07.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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