
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.08.21 по 06.08.21

Ф21-КА
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

07640/08-22 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про придбання у 2021 році шкільних автобусів, у 
тому числі обладнаних місцями для дітей з 
особливими освітніми потребами

1
04.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07775/08-20 Доповідна запискаб/н
З. БРУТМАН (Департамент економіки)
Про внесення пропозицій щодо проведення наради 
з питань реалізації проєктів, що можуть 
фінансуватися за рахунок коштів ДФРР на 
23.08.2021

2
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07798/08-43 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Кручіни Т.Л.

3
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

07541/08-43 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент АПР)
Про нагородження Шаламової Г.В.

4
02.08.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07591/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Управління транспорту)
Про збільшення фінансування Програми розвитку 
автомобільного транспорту в Запорізькій області на 
2019-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 34, зі 
змінами

5
03.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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07715/08-22 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Управління транспорту)
Про передачу паспортів приміських автобусних 
маршрутів, що не виходять за межі Запорізького та 
Мелітопольського районів Запорізької області

6
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07751/08-01 Закон України1649-ІХ
Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні 
положення" Закону України "Про основні 
принципи та вимоги до органічного виробництва, 
обігу та маркування органічної продукції"

7
14.07.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

07752/08-01 Закон України1588-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення механізмів виведення 
банків з ринку та задоволення вимог кредиторів 
цих банків

8
30.06.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07753/08-01 Закон України1582-ІХ
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо окремих 
питань здійснення габаритно-вагового контролю

9
29.06.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07754/08-01 Закон України1587-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення питань організації 
корпоративного управління в банках та інших 
питань функціонування банківської системи

10
30.06.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07755/08-01 Закон України1702-ІХ
Про основи національного спротиву

11
16.07.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07756/08-01 Закон України1703-ІХ
Про внесення зміни до статті 1 Закону України 
"Про чисельність Збройних Сил України" щодо 
збільшення чисельності Збройних Сил України у 
зв’язку з прийняттям Закону України "Про основи 
національного спротиву"

12
16.07.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

2
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07757/08-01 Закон України1586-ІХ
Про внесення зміни до статті 4 Закону України 
"Про пестициди і агрохімікати" щодо ввезення 
пестицидів на митну територію України

13
30.06.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07758/08-01 Закон України1600-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо ставки податку на додану вартість при 
оподаткуванні операцій з постачання окремих видів 
сільськогосподарської продукції

14
01.07.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07759/08-01 Закон України1604-ІХ
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення 
відповідальності за вчинення домашнього 
насильства та насильства за ознакою статі

15
01.07.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07760/08-01 Закон України1638-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розвитку інституту старост

16
14.07.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07761/08-01 Закон України1647-ІХ
Про приєднання України до Часткової угоди про 
створення Групи зі співробітництва у боротьбі 
проти зловживання наркотиками та їх незаконного 
обігу (Група Помпіду)

17
14.07.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07762/08-01 Закон України1665-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю

18
15.07.2021від

№
від 06.08.2021
№ паперовий паперова

07763/08-01 Закон України1591-ІХ
Про платіжні послуги

19
30.06.2021від

№
від 06.08.2021
№ паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України
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07649/08-09 Депутатське звернення04-23/12-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про призначення позачергових виборів депутатів 
Запорізької міської ради

20
03.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Народні депутати України

07544/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/2
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про фінансування заходів щодо ремонту та 
встановлення приладів опалювання в КЗ 
"Кам'янсько-Дніпровська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат" ЗОР

21
30.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07545/08-09 Депутатське звернення285д9/14-2021/2
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про фінансування заходів щодо реалізації проєкту 
ремонту спортивної зали КЗ "Степногірська ЗОШ 
І-ІІІ ст."

22
30.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07748/08-09 Депутатське звернення388/3
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про закриття відокремлених підрозділів КНП 
"Обласний клінічний заклад з надання 
психіатричної допомоги" ЗОР

23
05.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

07734/08-15 Лист9178.2/21/25.1
Про опрацювання звіту за результатами 
моніторингу стану забезпечення прав осіб з 
інвалідністю на соціальне таксі

24
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

07548/08-48 Лист116/3/13017
КОМАНДУВАННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ
Про розміщення соціальної реклами

25
31.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

4
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07664/08-48 Лист1314/13/1/203
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1314
Про розміщення особового складу управління 
територіальної оборони

26
30.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07707/08-48 Лист470/1/1487
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3130
Про неможливість прийняття участі у військовому 
параді на честь 30 річниці Дня незалежності 
України в м.Запоріжжя

27
03.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

07537/08-44 Лист07
ГС "ОБ'ЄДНАННЯ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ 
УКРАЇНИ"
Про співпрацю

28
02.08.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07594/08-33 Лист115/02/08
ГС "ОРФАННІ ЗАХВОРЮВАННЯ УКРАЇНИ"
Про організацію та проведення спільної робочої 
зустрічі

29
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07782/08-44 ЛистМНО-1/8/Ш-21
ГО "МИКОЛАЇВСЬКЕ НАРОДНЕ ОПОЛЧЕННЯ"
Про естафету "Пам'ять Подвигу" 24.08.2021

30
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07576/08-38 Лист79
ДП "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
Про передплату на журнал "Фінансовий контроль"

31
21.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07599/08-49 Лист15/1-79-18
КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОКУРАТУРА
Про заяву щодо ухвалення додаткового рішення по 
справі ТОВ "Запорізький рибокомбінат"

32
30.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07618/08-22 Лист17
ФОП КОСАРЄВ О.О.
Про надання на затвердження паспорта автобусних 
маршрутів

33
14.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

5
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07620/08-43 Лист2
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІЖРАЙОННА ПЕРВИННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ НСЖУ
Про нагородження Полухіної Т.В. (та інші)

34
03.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07652/08-33 Лист29/4473/21
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про надання переліку закладів охорони здоров'я, 
які здійснюють тестування

35
03.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07653/08-28 Лист01-01
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
Про проєкт "Сприяння економічній активності 
вразливих груп, включаючи ВПО, в регіонах 
Азовського моря"

36
03.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07669/08-22 ЛистТОВВИХ-21-85
ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ"
Про виникнення нештатних ситуацій в роботі ГРС 
Краматорського ЛВУМГ

37
04.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07677/08-43 Лист773/01-16
КП "ПОЛОГІВСЬКИЙ ЦПМСД"
Про нагородження Дуб А.М.

38
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07698/08-37 Наказб/н
НАЦІОНАЛЬНА ТУРИСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНИ
Про участь у реалізації Проекту НТОУ 
09.08.-12.08.2021  

39
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07725/08-22 Лист4
АСОЦІАЦІЯ "ЗАПОРІЖОБЛАВТОТРАНС"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

40
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07730/08-39 Лист7099
ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ "ІА "ІНФОНЬЮЗ"
Про надання інформації щодо екологічної ситуації 
через прострочені пестициди

41
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ 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
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документа

07732/08-33 Лист227udf
УКРАЇНСЬКА ДІАБЕТИЧНА ФЕДЕРАЦІЯ
Про організацію діабетичної допомоги

42
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Посольства, консульства

07696/08-41 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ НІМЕТЧИНИ
Про візит Генерального консула до м.Запоріжжя 
30.08.2021 

43
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

07539/08-49 Постанова910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
ПОСТАНОВА суду по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

44
01.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07569/08-49 Ухвала910/8690/20
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

45
27.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07598/08-49 Постанова908/2153/20
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА суду по справі ПП "Адам"

46
20.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07773/08-49 Лист760/9862/20/486
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
Про надання інформації щодо осіб, які 
зареєстровані в м.Запоріжжя, пров. Віденський, 
15А

47
27.07.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07543/08-03 Розпорядження857-р
Про внесення змін до деяких розпоряджень 
Кабінету Міністрів України

48
28.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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07563/08-03 Розпорядження822-р
Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

49
21.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07564/08-06 Доручення31458/15/1-21
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м.Києва 26-31.07.2021

50
02.08.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07565/08-06 Доручення6271/148/1-07
(О. Резніков) Про виконання програм соціального 
захисту осіб з інвалідністю

51
02.08.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07566/08-06 Доручення34910/3/1-21
(М. Федоров) Про особливості організації навчання 
у 2021/2022 навчальному році

52
02.08.2021від

№
від 02.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

07585/08-06 Доручення36676/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про проведення наради щодо 
розбудови мережі спеціалізованих служб підтримки 
осіб, які постраждали від домашнього насильства 
або насильства за ознакою статі 09.08.2021 о 13-00

53
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07586/08-17 Лист25042/0/2-21
(А. Куцевол) Про проведення навчальних курсів з 
Японією

54
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07603/08-06 Доручення33619/5/1-21
(Д.Шмигаль) Про виконання завдань, визначених 
протоколом позачергового засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС від 28.07.2021 № 32

55
03.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07604/08-06 Доручення37082/0/1-21
(Д.Шмигаль) Про проведення аналізу стану 
забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладах 
освіти

56
03.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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07648/08-06 Доручення35910/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про виконання завдань щодо 
розвитку мережі центрів надання адміністративних 
послуг

57
03.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07688/08-03 Постанова790
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2020 р. № 274 і від 5 жовтня 
2020 р. № 921

58
28.07.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07719/08-06 Доручення30747/3/1-21
(Д. Шмигаль) Про наявність лікарських засобів

59
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07744/08-17 Лист25606/0/2-21
(А. Куцевол) Про участь у навчальному онлайн 
курсі Японського агентства міжнародного 
співробітництва (JICA) 04-26.10.2021

60
05.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07745/08-17 Лист25580/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про стан впровадження реформи 
харчування у закладах середньої освіти

61
05.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

07702/08-22 Лист23/4-2005/1-21
Про забезпечення природним газом виробників 
теплової та електричної енергії

62
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економіки

07712/08-21 Лист3222-06/40108-0
Про участь у нараді щодо ефективності управління 
суб’єктами господарювання державного сектору 
економіки та впровадження принципів 
корпоративного управління ОЕСР 06.08.2021 об 
11-00

63
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики
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07589/08-20 Лист26/1.6-18.4-1191
Про надання інформації щодо чисельності 
населення адміністративно-територіальних 
одиниць зон спостереження

64
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07689/08-22 Лист26/1.4-7.3-12117
Про підготовку графіка переведення підприємств 
на резервні види палива

65
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

07747/08-28 Лист22/9.3-4245-21
Про надання пропозицій для реалізації 
інфраструктурних проєктів

66
05.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

07568/08-39 Лист25/1-22/16364-2
Про лісорозведення

67
02.08.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07572/08-40 Лист25/8-12/16377-2
Про зняття з контролю листа від 02.07.2015 № 
5/1-8/7953-15

68
02.08.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07691/08-39 Лист25/7-13/16630-2
Про будівництво притулків для безпритульних 
тварин

69
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07699/08-39 Лист25/2-22/16594-2
Про виконання Указу Президента України від 7 
червня 2021 р. № 228 «Про деякі заходи щодо 
збереження та відтворення лісів»

70
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07797/08-39 Лист23/23-01/770-21
Про участь у заході з питань управління відходами 
17.08.2021

71
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

10
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07602/08-37 Лист9007/6.11.6
Про об’єкт культурної спадщини по пр. Соборному 
(Леніна), 59 у м. Запоріжжі

72
03.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

07588/08-34 Лист6636/3.2
Про здійснення молодіжних обмінів

73
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07686/08-34 Лист6680/3.3
Про заходи до відзначення Міжнародного дня 
молоді

74
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07687/08-34 Лист6678/3.3
Про національний конкурс "Молодіжна столиця 
України" 

75
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

07596/08-48 Лист220/199/н
Про Стандарти спеціалізованої освіти військового 
спрямування

76
27.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07733/08-48 Лист220/5339
Про прийняття нерухомого майна (свердловина та 
електромережі) по вул. Курортна, 45 у м. 
Приморськ

77
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07741/08-32 Лист1/11-5806
Про надання додатково кандидатур до робочої 
групи з розроблення моделі регіональної 
(територіальної) програми науково-технічного 
розвитку

78
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

07795/08-32 Лист1/11-5846
Про проведення Всеукраїнського серпневого 
форуму "Освіта України 30 без бар'єрів: вектори 
якості та успіху" 19.08.2021

79
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07796/08-32 Лист1/11-5855
Про проведення стратегічної сесії "Цифрова 
трансформація шкільної освіти: від проблематики 
до рішень" 18-19.08.2021

80
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07573/08-33 Лист25-04/22763/2-2
Про відділення екстреної (невідкладної) медичної 
допомоги

81
02.08.2021від

№
від 02.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07684/08-33 Лист01.6/23020/2-21
Про надання інформації щодо реконструкції 
обласних багатопрофільних закладів охорони 
здоров'я

82
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07701/08-33 Лист28/23109/2-21
Про підключення закладів охорони здоров'я до 
ЕСОЗ

83
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07720/08-33 Лист25-04/23230/2-2
Про пропозиції щодо централізованого 
киснепостачання

84
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07739/08-33 Лист28/23264/2-21
Про підключення до електронної системи охорони 
здоров'я

85
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

07559/08-41 Лист7/36.3/11266-21
Про підготовку до 16-го засідання 
українсько-польської Міжурядової Координаційної 
Ради з питань міжрегіонального співробітництва 
04-05.11.2021 (м.Варшава)

86
30.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07601/08-50 Лист7/4/11395-21
Про проведення селекторної наради 04.08.2021 о 
17-00

87
03.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07606/08-32 Лист7/19/11375-21
Про створення єдиного нового освітнього простору 
, при проектуванні та реалізації проектів 
будівництва в закладах освіти

88
03.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

07607/08-38 Лист7/19/11373-21
Про зняття з контролю протокольних рішень за 
результатами селекторних нарад

89
03.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07608/08-41 Лист7/19.6/11379-21
Про проєкт постанови КМУ "Про внесення змін у 
додатки 1 та 4 до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проектів у рамках 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України"

90
03.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07609/08-26 Лист7/11.1/11320-21
Про проведення розширеного засідання 
Міжвідомчої робочої групи з підготовки об'єктів 
ЖКП та ПЕК до осінньо-зимового періоду 
06.08.2021 о 12-00

91
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07671/08-38 Лист8/36.5.1/4637-21
Про зняття з контролю документів

92
04.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07685/08-22 Лист7/10.1/11524-21
Про надання інформації щодо опрацювання 
мирових угод

93
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07690/08-25 Лист7/19/11530-21
Про виконання протокольного рішення за 
результатами селекторної наради від 04.08.2021

94
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07735/08-26 Лист7/11/11574-21
Про оновлення інформації щодо якості питної води

95
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07736/08-20 Лист7/19.2/11565-21
Про направлення індикативного обсягу коштів 
ДФРР 

96
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07740/08-41 Лист7/19.6/11590-21
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін у додатки 1 та 4 до Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проектів у рамках 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України"

97
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07546/08-28 Лист13466/0/2-21/56
Про програму регіонального семінару-тренінгу, 
який відбудеться 15-16.09.2021

98
30.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07769/08-28 Лист13918/0/2-21/56
Про питання видачі посвідчень особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

99
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07771/08-28 Лист13888/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

100
05.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

07534/08-28 Лист7888/02/09.2-21
Про надання інформації щодо кількості 
багатодітних сімей, в яких один з членів подружжя 
(або обидва) мають статус учасника бойових дій та 
перебувають на квартирному обліку

101
30.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07587/08-33 Лист7920/05/10.2-21
Про інформування щодо захворювання на 
COVID-19

102
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07738/08-28 Лист8080/02/09.3-21
Про інформування щодо кількості членів сімей 
загиблих (померлих) ветеранів

103
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

07562/08-20 Лист04110-08-2/2382
Про підготовку бюджетних запитів на 2022–2024 
роки

104
29.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

07770/08-21 Лист1/06-3-8671
Про надання старостою адміністративних послуг та 
виконання завдань адміністратора ЦНАП

105
05.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

07692/08-21 Лист61220/11011-4-2
Про об'єкти нерухомого майна, на які зареєстровані 
права власності державної та комунальної форми 
власності

106
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07717/08-28 Лист06-1837/26-1
Про надання роз'яснень щодо оплати праці

107
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Гуляйпільський міськвиконком

07678/08-43 Лист02-12/671
Про присвоєння почесного Звання України 
"Мати-героїня" Джумар Т.П.

108
30.07.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

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

07574/08-21 Лист87
Про повернення активів, які знаходяться на 
відповідальному зберіганні

109
27.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07619/08-37 Лист02-72/591-1
Про проведення урочистих заходів з нагоди 
30-річчя незалежності України 20.08.2021 
(м.Мелітополь)

110
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07768/08-43 Лист3464/02-68-1
Про нагородження Міжконфесійної ради 
християнських церков м.Мелітополя

111
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

07547/08-09 Депутатське звернення33
ДМР ГРИЦАЙ К.Ю.
Про надання допомоги на лікування гр. Танченко 
Г.В.

112
30.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07742/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ІЛЬЧЕНКО С.В. (та інші)
Про розблокування діяльності Запорізької міської 
ради

113
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Оріхівська міська рада

07536/08-22 Лист03-05/0956
Про врегулювання ситуації щодо відключення 
газопостачання

114
02.08.2021від

№
від 02.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07722/08-09 Депутатське звернення8
Про перенесення строків робіт з технічного 
ремонту системи газопостачання

115
22.07.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Пологівська міська рада

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

07790/08-43 Лист2639/02.1-12
Про нагородження Дідович М.В.

116
28.07.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

07550/08-54 Лист3428/01-11
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ"
Про виділення коштів на ремонт будівель, 
облаштування території санаторію, продукти 
харчування та ремонт водопірної вежі

117
29.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07578/08-54 Рішення4
Про внесення змін до Цільової регіональної 
програми "Сільське подвір'я", затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 27.11.1998 
№7, зі змінами

118
29.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07579/08-54 Рішення67
Про затвердження звіту про виконання обласного 
бюджету за 2020 рік

119
29.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07580/08-54 Рішення60
Про звіт обласної державної адміністрації щодо 
виконання Програми зайнятості населення 
Запорізької області на 2018-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
22.05.2018 №58

120
29.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07581/08-54 Рішення20
Про внесення змін до Програми розвитку 
автомобільного транспорту в Запорізькій області на 
2019-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 14.03.2019 №34

121
29.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

17
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07582/08-54 Рішення3
Про внесення змін до Програми розвитку лісового 
фонду Запорізької області на період до 2022 року, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 01.03.2018 №63 (зі змінами)

122
29.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07583/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)2
Про затвердження обласної Програми забезпечення 
житлом внутрішньо переміщених осіб Запорізької 
області на 2021-2025 роки

123
29.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07584/08-54 Рішення1
Про Програму зайнятості населення Запорізької 
області на 2021-2023 роки

124
29.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07610/08-54 Рішення59
Про звіт обласної державної адміністрації про хід 
реалізації обласної Програми виконання завдань і 
заходів Державної цільової програми 
"Національний план дій з реалізації Конвенції про 
права осіб з інвалідністю" на період до 2020 року, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 22.11.2012 №18, зі змінами та доповненнями

125
29.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07611/08-54 Рішення61
Про результати виконання Регіональної програми 
створення містобудівного кадастру Запорізької 
області на 2014-2020 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.10.2013 №12 (зі змінами)

126
29.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07612/08-54 Рішення56
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Програми з підвищення рівня енергоефективності 
Запорізької області на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
31.05.2016 №6 (зі змінами)

127
29.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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07613/08-54 Рішення65
Про хід виконання  Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області  на 
2017-2021 роки (за 2020 рік), затвердженої 
рішенням обласної ради від 26.01.2017 № 58,  зі 
змінами та доповненнями

128
29.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07614/08-54 Рішення64
Про хід виконання обласної цільової програми 
національно-патріотичного виховання молоді на 
2017-2021 роки (за 2020 рік), затвердженої 
рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 64 (зі 
змінами)

129
29.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07615/08-54 Рішення63
Про хід виконання обласної цільової програми 
"Молодь Запорізького краю на 2017-2021 роки" (за 
2020 рік), затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 № 65 (зі змінами)

130
29.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07616/08-54 Лист3547/01-07
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО 
СТРАХУВАННЯ
Про виділення коштів задля недопущення 
катастрофічних наслідків зупинення роботи 
опорної лікарні області - КНП "СМСЧ"

131
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07617/08-54 Лист01-26/0888
Про надання копії Акту перевірки КНП 
"Запорізький обласний центр служби крові"

132
03.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07621/08-54 Рішення66
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Запорізької області на 2020 рік, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
12.12.2019 № 133

133
29.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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07630/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)10
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 01.03.2018 № 62 (зі змінами)

134
29.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07631/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)16
Про внесення змін до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази, соціальної 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та Державної 
прикордонної служби України, які дислокуються на 
території Запорізької області на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 06.04.2017 № 59, зі змінами

135
29.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07632/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)15
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми профілактики правопорушень та 
забезпечення громадської безпеки в Запорізькій 
області, розвитку матеріально-технічної бази 
Головного управління Національної поліції в 
Запорізькій області, прокуратури Запорізької 
області, Військової прокуратури Запорізького 
гарнізону Південного регіону України, Управління 
Служби безпеки України в Запорізькій області, 
Головного управління ДФС в Запорізькій області, 
Управління патрульної поліції у м.Запоріжжя 
Департаменту патрульної поліції на 2017-2021 
роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної 
ради від 06.04.2017 № 56, зі змінами та 
доповненнями

136
29.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07633/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)17
Про внесення змін до обласної Програми 
організаційного забезпечення діяльності судів 
Запорізької області на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 06.04.2017 №55, зі змінами та доповненнями

137
29.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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07634/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)11
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
нарощування регіонального матеріального резерву 
для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 
на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 18.03.2021 №147

138
29.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07672/08-54 Лист3175/01-11
Про виділення коштів на фінансування заходів, 
пов'язаних із розвитком житлово-комунального 
господарства

139
03.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07679/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)8
Про внесення змін до Програми 
матеріально-технічної підтримки діяльності органів 
виконавчої влади в Запорізькій області на 
2021-2023 роки

140
29.07.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07680/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)12
Про внесення змін до обласної програми «Питна 
вода Запорізької області» на 2021 - 2025 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
18.03.2021 №143

141
29.07.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07681/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)5
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2021 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 18.03.2021 № 140

142
29.07.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07682/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)13
Про внесення змін до обласної програми Програми 
розвитку автомобільних доріг Запорізької області 
на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 12.12. 2019 № 136, зі змінами та 
доповненнями

143
29.07.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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07683/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)6
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2024 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 18.03.2021 № 141, зі змінами та 
доповненнями

144
29.07.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07709/08-54 Лист3835/01-11
МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ ВІДДІЛ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про фінансування обласної цільової програми 
національно-патріотичного виховання молоді на 
2017-2021 роки

145
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07791/08-54 Рішення23
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 29.12.2020 № 24 „Про обласний бюджет на 
2021 рік” (зі змінами та доповненнями)

146
29.07.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07551/08-09 Депутатське звернення33
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ  ЗВ'ЯЗКУ ТА ....
Про висновки та рекомендації комісії від 
20.07.2021

147
20.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07552/08-09 Депутатське звернення34
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ  
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА ....
Про висновки та рекомендації комісії від 
20.07.2021

148
20.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07553/08-09 Депутатське звернення35
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ  
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА ....
Про висновки та рекомендації комісії від 
20.07.2021

149
20.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

22



№
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

07554/08-09 Депутатське звернення36
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ  
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА ....
Про висновки та рекомендації комісії від 
20.07.2021

150
20.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07555/08-09 Депутатське звернення37
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ  
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА ....
Про висновки та рекомендації комісії від 
20.07.2021

151
20.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07556/08-09 Депутатське звернення38
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ  
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА ....
Про висновки та рекомендації комісії від 
20.07.2021

152
20.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07557/08-09 Депутатське звернення39
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ  
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА ....
Про висновки та рекомендації комісії від 
20.07.2021

153
20.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07655/08-09 Депутатське звернення25
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
28.07.2021

154
28.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

07638/08-43 ЛистВих001-03/2896
Про нагородження Бабкова О.В. (та інші)

155
30.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07694/08-22 Лист001-002/2993
Про передачу у власність кабельної лінії 35 кВ № 
3331

156
03.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

23



№
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

07623/08-43 Лист830/УК
Про нагородження Гончарова С.А. (та інші)

157
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини

07665/08-43 Лист4627
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Панасюка А.В. (та інші)

158
04.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07666/08-43 Лист4626
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Крупи М.Ю. (та інші)

159
04.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07667/08-43 Лист42/9/2-678
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Іващенка А.В. (та інші)

160
03.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07668/08-43 Лист42/9/2-682
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Колпакова Ю.В.

161
04.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

07767/08-43 Лист01.04.01/4550
Про нагородження Меркулова В.М. (та інші)

162
02.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07540/08-49 Лист184-ю
ТОВ "ПРЕОБРАЖЕНСЬКЕ"
Про доповнення до Апеляційної скарги на Рішення 
господарського суду Запорізької області від 
12.05.2021 у справі № 908/170/21

163
28.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07597/08-22 Лист137
ТОВ "САНАТОРІЙ БЕРДЯНСЬК"
Про скаргу на дії Бердянського міськрайонного 
району електричних мереж

164
28.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

07661/08-49 Лист03-08
ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про позовну заяву щодо припинення права 
користування земельною ділянкою

165
03.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07697/08-28 Лист29
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ 
УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо заборгованості 
заробітної плати

166
02.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07577/08-40 Лист02-08-01
ТОВ "ТЕРА-ГАРАНТ"
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою по вул. Чубанова, 4 в м.Запоріжжі

167
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07590/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 05.08.2021

168
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07635/08-43 Листб/н
ПАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА"
Про надання інформації щодо присвоєння 
почесного звання Кандибей Н.В.

169
26.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07656/08-40 Лист495
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

170
02.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07657/08-40 Лист491
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянок державної 
власності в постійне користування

171
29.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07659/08-40 Лист496
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

172
02.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07675/08-43 Лист319
ПАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА"
Про нагородження Кандибей Н.В.

173
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07704/08-22 Лист31
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ "АВТОМОБІЛІСТ"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

174
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07705/08-22 Лист17
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

175
03.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07731/08-20 Лист06/1098
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про затвердження Кошторису видатків

176
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07749/08-50 Лист346
"ПІАР-АГЕНЦІЯ "4ВЛАДА"
Про запрошення на публікацію "Золотої книги 
Пошани Запорізької області" 19.08.2021 о 16-00 у 
м.Запоріжжя

177
05.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07764/08-20 Лист15
АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про відшкодування позики О. Кузьменку

178
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

26



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

07626/08-26 Лист04/1830
Про оплату комунальних послуг у м. Дніпрорудне

179
03.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07654/08-22 Лист17
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

180
03.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07662/08-26 Лист30.07.2021/1
ГО "ВИМІР ЯКОСТІ"
Про підвищення тарифів на вивіз сміття ТОВ 
"Вельтум - Запоріжжя"

181
30.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Редакції газет

07663/08-43 Лист80
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ИНДУСТРИАЛЬНОЕ 
ЗАПОРОЖЬЕ"
Про присвоєння почесного звання Єгоровій І.В.

182
03.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи культури

07627/08-43 Лист141
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙКРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ"
Про нагородження Водоп'ян В.В.

183
02.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07628/08-43 Лист142
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙКРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ"
Про нагородження Козиряцької С.І.

184
02.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07629/08-37 Лист137/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ"
Про присвоєння музею імені Я.П.Новицького

185
26.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07636/08-43 Лист01/127
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про нагородження Потеряйка А.П. та Пацернюка 
Т.М.

186
30.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07695/08-37 Лист147
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ"
Про відкриття  спортивної виставки " Легенди 
запорізького спорту" 06.08.2021 об 11-00

187
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Учбові заклади

07776/08-43 Лист01.01-22/1641
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Переверзєвої А.В. та Сьомченко 
В.В.

188
03.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07789/08-32 Лист229
ВЕСЕЛІВСЬКИЙ ОПОРНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ 
СТУПЕНІВ № 2
Про ремонт школи

189
03.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

07533/08-16 Лист09-07/38
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
02.08.2021 о 13-00

190
30.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07600/08-16 Лист41-01/1290
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
02.08.2021

191
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07650/08-16 Лист02-01/1731
(А. Єрмак) НДУ ЧЕРНЄВ Є.В.
Про ремонт та відкриття обласного госпіталю 
"Великий Луг"

192
02.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

07746/08-16 Лист09-07/39
(Я. Козачок) Графік чергування працівників 
Директорату регіональної політики у серпні 2021 
року

193
05.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Президент України

07542/08-02 Указ333/2021
Про День молоді (12 серпня)

194
28.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07785/08-42 Лист01-40/0838
Про погодження призначення Гаєвського С.О.

195
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07624/08-25 Лист01-28/0729
Про будівництво медичних амбулаторій

196
28.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07711/08-43 Лист01-18/0738
Про присвоєння почесного Звання "Мати-героїня" 
Сарані І.В.  

197
28.07.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07673/08-43 Лист01-18/0595
Про нагородження Макущенка В.О.

198
30.07.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07637/08-43 Лист01-05-28/211-к
Про нагородження Купчука О.І. та Залати О.Г.

199
03.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07639/08-43 Лист1242/01-33
Про нагородження Гончара Д.С. (та інші)

200
27.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07674/08-42 Лист01-05-28/209-к
Про погодження призначення Диріна А.В. на 
посаду

201
03.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація
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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

07644/08-42 Лист01-31/533
Про погодження звільнення Гончар Л.В.

202
03.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07645/08-42 Лист01-31/534
Про погодження звільнення Кульбака О.С.

203
03.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07710/08-43 Лист01-47/520
Про присвоєння почесного Звання України 
"Мати-героїня" Пилипенко О.В.

204
26.07.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07792/08-42 Лист01-31/545
Про погодження звільнення Кульбака О.С.

205
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

07592/08-26 Лист1528
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про роботу комісії з розгляду питання членів ОК 
"Сан Сіті" щодо поводження з відходами та 
відведення стічних вод від будівлі Зайченко С.А.

206
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07593/08-20 Лист977
МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів іншої субвенції

207
02.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07622/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ 
КОЛОМІЄЦЬ О.А.
Про розірвання договорів на перевезення 
пасажирів з ТОВ "Підприємство Автосвіт"

208
03.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

07625/08-20 Рішення9
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про внесення змін до рішення сесії сільської ради 
від 24.12.2020 № 25 "Про місцевий бюджет 
Долинської сільської територіальної громади на 
2021 рік" зі змінами і доповненнями

209
22.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07641/08-43 Лист03.1-12/1386
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про нагородження Дудкіна І.В.

210
02.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07642/08-43 Лист03.1-12/1387
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про нагородження Кузнєцова А.М.

211
02.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07643/08-43 Лист03.1-12/1388
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про нагородження Янченка О.У.

212
02.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07658/08-20 Лист01-48/2164
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування ремонту мереж водопостачання 
с.Дніпрельстан

213
04.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07670/08-27 Лист847
АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних інтересів 
при розробленні містобудівної документації

214
04.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07708/08-27 Лист1731
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про визначення та врахування державних та 
регіональних  інтересів під час розроблення 
містобудівної документації

215
29.07.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07766/08-27 Лист541
ФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів під час розроблення 
містобудівної документації

216
05.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07787/08-20 Лист913/01-14
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення іншої субвенції на співфінансування

217
03.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадскістю

07729/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Віталія Пилипенка медаллю "За 
розвиток Запорізького краю" (посмертно)

218
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я

07765/08-20 Лист1754/08-03
Про пропозиції щодо фінансування заходів з 
обласного екофонду у 2022 році

219
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

07777/08-40 Лист19171/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

220
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07778/08-40 Лист19172/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

221
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07779/08-40 Лист19174/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

222
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
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07780/08-40 Лист19173/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

223
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

07549/08-29 Лист5301-4756/5302-
Про перевірки суб'єктів господарювання, у сфері 
управління (володінні, користуванні) яких 
перебувають місця виробництва, зберігання, 
оптової та роздрібної торгівлі пальним

224
30.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07750/08-29 Лист5301-4866/5302
Про перевірку стану усунення порушень вимог 
пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти 
Запорізької області

225
04.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

07788/08-40 Лист13-8-0.45-1039/9
Про надання документів щодо земельної ділянки на 
території Гуляйпільської міської територіальної 
громади

226
02.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07724/08-46 Лист5641/70-2021
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації та документів щодо ПРАТ 
"Новополтавський кар'єр"

227
02.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

07570/08-46 Лист15/3-475вих-21
Про надання інформації щодо ландшафтного 
заказника "Балка Жовтокручанська" та "Полога 
балка"

228
30.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07571/08-46 Лист15/3-476вих-21
Про надання інформації щодо ландшафтного 
заказника "Ставки з лісонасадженнями навколо" та 
"Вигін"

229
30.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07781/08-49 Лист15/4-2394-21
Про відповідь на відзив щодо усунення перешкод у 
здійсненні права користування пам'яткою 
архітектури

230
03.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

07567/08-21 Лист47-ф
Про реалізацію програми "Доступні кредити 
5-7-9%"

231
02.08.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

07660/08-43 Лист01-08/951
Про нагородження Грибова О.В.

232
02.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07718/08-39 Лист01-08/973
Про створення комісії щодо збереження лісів

233
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

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

07714/08-50 Лист202-1
Про надання приміщення для проведення круглого 
столу 11.08.2021

234
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

07538/08-39 Лист10-2-6/1734-21
Про рибоохоронну роботу у липні 2021 року

235
30.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07706/08-48 Лист22-4458
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про надання Проєкту інструкції щодо формування 
Положення про порядок обліку та випуску 
маломірних суден та інших плавзасобів у акваторію 
Азовського моря та внутрішні води України

236
02.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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07716/08-22 Лист01-1/33707
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про граничні величини споживання електроенергії 
та потужності на вересень 2021 року

237
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07723/08-48 Лист21-4480
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про проведення комплексу 
орнанізаційно-практичних заходів "Профілактика" 
з 09.08.-26.10.2021

238
03.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура

07535/08-46 Лист50/1-3273вих21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо стягнення шкоди за 
позовом Старун С.М.

239
02.08.2021від

№
від 02.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07595/08-46 Лист54-2698вих-21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки на 
території Долинської сільської ради

240
30.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07726/08-49 Лист36-179-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про клопотання про процесуальне 
правонаступництво по справі Фаніної В.І. (та 
інших)

241
30.07.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07727/08-49 Лист51/1-2485вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави 

242
02.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07713/08-46 Лист
Про надання інформації щодо виконання 
реставраційних робіт ТОВ "АЛВС" по пр. 
Соборному, 234 в м.Запоріжжя

243
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
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документа

07793/08-21 Лист02/1-31-02831
Про проведення засідання робочої групи

244
05.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07794/08-21 Лист19/2161
Про викуп об'єкту нерухомого майна з мотивів 
суспільної необхідності "Будівництво 
автотранспортної магістралі через р.Дніпро у 
м.Запоріжжі"

245
05.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Управління державної служби якості освіти у Запорізькій 
області

07784/08-32 Лист03-23/628
Про надання інформації щодо запланованої 
серпневої конференції в галузі освіти 

246
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

07728/08-46 Лист13772/41/32/01-2
Про участь у заходах з відзначення 30-ї річниці 
незалежності України

247
30.07.2021від

№
від 05.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07676/08-43 Лист59/13-2927нт
Про нагородження Пилипенка А.Ю. (та інші)

248
03.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07774/08-46 Лист59/6/2-836
Про кандидатуру до складу оперативного штабу з 
протидії поглинанню підприємств

249
03.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

07575/08-20 Доповідна записка040802-13/2947-
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в 
Запорізькій області за І півріччя 2021 року

250
30.07.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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Генеральна прокуратура

07651/08-46 Лист27/2-75884ВИХ-
ДЕПУТАТА ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДЕРКАЧ Я.Г.
Про знаходження цілісного майнового комплексу 
КП "Енергодарський міський ринок" в оренді 
ПрАТ "Меркурій-V"

251
28.07.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

07561/08-37 Лист1706/02-0801/21
Про надання інформації щодо підпорядкування 
релігійних громад

252
30.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07737/08-37 Лист1758/02-0801/21
Про пропозицій до Плану заходів на виконання 
Ромської стратегії 2030

253
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07647/08-29 Лист16-13150/162-2
Про захисні споруди цивільного захисту

254
03.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07693/08-29 Лист16-13285/163-2
Про проведення семінару-наради 14-16.09.2021

255
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07743/08-29 Лист01-13384/172-1
Про участь у командно штабному тренуванні 
12.08.2021 о 9-00

256
05.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

07558/08-42 Лист2411/2/13/08
Про погодження призначення Галича О.А.

257
28.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

07605/08-22 Лист57-02/18/5-21
Про надання інформації для розрахунку 
середньозважених тарифів

258
03.08.2021від

№
від 03.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна служба здоров'я України
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07700/08-38 Лист16622/5-16-21
Про зняття з контролю документів

259
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

07646/08-20 Лист0000-0201-0/114
Про підготовку бюджетних запитів на 2022-2024 
роки щодо фінансування на придбання житла для 
дітей-сиріт

260
03.08.2021від

№
від 04.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07703/08-35 Лист0000-0202-5/116
Про укладання договорів на надання оздоровчих 
послуг

261
04.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07721/08-28 Лист0000-0204-0/116
Про надання інформації щодо створення мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства

262
05.08.2021від

№
від 05.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07772/08-35 Лист0000-0201-2/116
Про посилення контролю за діяльністю дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку 

263
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07786/08-20 Лист0000-030202-5/1
Про надання інформації щодо економії коштів 

264
06.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

07560/08-21 Лист10-15-17609
Про надання відомостей щодо об’єктів державної 
власності

265
30.07.2021від

№
від 02.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

07783/08-38 Лист1852/7/11-21
ДЕРЖКІНО
Про показ фільмів до Дня незалежності України

266
05.08.2021від

№
від 06.08.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
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

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