
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 09.08.21 по 13.08.21

Ф21-КА
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Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

07861/08-43 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про розгляд листа управління соціального захисту 
населення Енергодарської міської ради від 
23.07.2021 № 1733 щодо нагородження 
Студенікіної Г.В.

1
10.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07895/08-21 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент економіки)
Про реалізацію (із відповідним фінансуванням) у 
2021 році заходів Комплексної програми розвитку 
малого і середнього підприємництва в Запорізькій 
області на 2021-2023 роки

2
11.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Юридичне управління

08023/08-42 Доповідна запискаб/н
Про скасування розпорядження голови 
облдержадміністрації від 29.09.2020 № 122-к "Про 
поновлення на посаді Ярмощука М.А."

3
13.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07903/08-01 Закон України1637-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення затриманому, 
підозрюваному, обвинуваченому, засудженому 
права на отримання правової допомоги

4
14.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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07904/08-01 Закон України1648-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
Національне агентство України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів" щодо гарантій 
прав інвесторів

5
14.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

07905/08-01 Закон України1658-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення механізмів формування мережі 
ліцеїв для запровадження якісної профільної 
середньої освіти

6
15.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07906/08-01 Закон України1668-ІХ
Про внесення зміни до статті 21 Закону України 
"Про лікарські засоби" щодо заборони продажу 
лікарських засобів особам, які не досягли 
чотирнадцяти років (малолітнім особам)

7
15.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07907/08-01 Закон України1684-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо імплементації положень деяких 
міжнародних угод та директив Європейського 
Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного 
світу

8
15.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07908/08-01 Закон України1685-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності за 
незаконне видобування корисних копалин

9
15.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07909/08-01 Закон України1689-ІХ
Про особливості надання публічних (електронних 
публічних) послу

10
15.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07910/08-01 Закон України1701-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
усунення розбіжностей та осучаснення реалізації 
майна в іпотеці та виконавчому провадженні

11
16.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

2
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07911/08-01 Закон України1646-ІХ
Про внесення зміни до Закону України "Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб" щодо звільнення деяких 
категорій внутрішньо переміщених осіб від 
негативних наслідків невиконання грошових 
зобов’язань за кредитними договорами та 
договорами позики

12
14.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07912/08-01 Закон України1645-ІХ
Про ратифікацію Фінансової угоди "Програма з 
відновлення України" між Україною та 
Європейським інвестиційним банком

13
14.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07913/08-01 Закон України1686-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо об’єктів підвищеної небезпеки

14
15.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07914/08-01 Закон України1629-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" та деяких законів 
України щодо відновлення роботи Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України

15
13.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07915/08-01 Закон України1635-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо порядку обрання (призначення) на 
посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності 
дисциплінарних інспекторів Вищої ради 
правосуддя

16
14.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07916/08-01 Закон України1636-ІХ
Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо 
встановлення відповідальності за невиконання 
законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої 
ради правосуддя

17
14.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

3
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07917/08-01 Закон України1643-ІХ
Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів 
про працю України

18
14.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07918/08-01 Закон України1662-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
виконавче провадження" щодо створення умов для 
виконання угод про врегулювання спору (мирових 
угод), укладених між іноземним суб’єктом та 
державою Україна

19
15.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07919/08-01 Закон України1664-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
підвищення соціальних гарантій для осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю

20
15.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07920/08-01 Закон України1666-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
надання пільг окремим категоріям громадян 
України, які звертаються за вчиненням 
консульських дій

21
15.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

07921/08-01 Закон України1687-ІХ
Про внесення зміни до статті 16 Закону України 
"Про охорону атмосферного повітря" щодо 
регулювання господарської діяльності  з 
озоноруйнівними речовинами та фторованими 
парниковими газами

22
15.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07922/08-01 Закон України1690-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2021 рік"

23
15.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07923/08-01 Закон України1606-ІХ
Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом 
України та Урядом Французької Республіки щодо 
офіційної підтримки посилення захисту населення, 
територій та навколишнього природного 
середовища України від надзвичайних ситуацій

24
01.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

4
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07924/08-01 Закон України1644-ІХ
Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом 
України та Урядом Турецької Республіки про 
співробітництво у сфері будівництва житла для 
представників кримськотатарського народу та 
пільгових категорій громадян України

25
14.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

07958/08-09 Депутатське звернення421д9/12-2021/2
НДУ БОНДАР Г.В.
Про надання інформації щодо наявних кладовищ у 
межах Запорізької області  

26
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07980/08-09 Депутатське звернення02/285/368
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про включення проєктів, пов'язаних з розвитком та 
модернізацією місцевої інфраструктури

27
12.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

07818/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-210
Про надання в постійне користування (оренду) 
земельної ділянки, розташованої за адресою: 
Приморський р-н, с.Болгарка (Коларівка), вул. 
Заводська, 22

28
04.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

07833/08-43 Лист743/3199
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0105
Про нагородження Дроботова Є.А. (та інші)

29
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07889/08-20 Лист3/33/10/1-2107
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про перегляд фінансової допомоги у 2021 році за 
рахунок  обласної Програми

30
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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07890/08-20 Лист3/33/10/1-2106
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про внесення змін до Програми щодо 
фінансування військової частини

31
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07828/08-50 Лист32/1679
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКОЇ 
ОХОРОНИ
Про запрошення на відкриття пункту базування 
дивізіону катерів Морської охорони 13.08.2021 об 
11-00

32
09.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07836/08-21 Лист199
ДУ "ОФІС З РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
ЕКСПОРТУ"
Про набір на першу освітню програму для 
компаній ІТ сектору

33
04.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07860/08-35 Лист95
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОТИ"
Про благодійну допомогу дітям з інвалідністю до 
"Дня Знань"

34
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07940/08-37 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ 
"БРИГАНТИНА"
Про проведення мистецького заходу 27.08.2021

35
11.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07950/08-26 Лист1243/08/21
АСОЦІАЦІЯ УПРАВИТЕЛІВ ЖИТЛА
Про участь у практичній дискусії на тему 
"Впровадження законодавчих змін у сфері 
управління багатоквартирними будинками..." 
02-03.09.2021 (м. Одеса)

36
06.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
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

07969/08-40 Лист506
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про відкликання листа № 451 від 22.07.2021р. 
щодо реєстрації права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення ( 
07434/08-40)  

37
06.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07970/08-40 Лист511
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

38
10.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07971/08-40 Лист509
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

39
10.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07972/08-40 Лист510
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

40
10.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07973/08-40 Лист513
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

41
10.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07974/08-40 Лист512
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

42
10.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Суди

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07873/08-49 Ухвала340/698/20
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі Гордієнка В.В.

43
02.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07874/08-49 Ухвала910/9577/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

44
27.07.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

07820/08-20 Лист37-10736/21
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ 
ОСІБ
Про питання фінансової грамотності

45
05.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

07899/08-18 Лист3116-21
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом липня 2021 року

46
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

07812/08-03 Постанова802
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 12 жовтня 2011 р. № 1049

47
04.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07813/08-03 Постанова811
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 березня 2018 р.  № 214

48
21.07.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

07829/08-17 Лист25744/0/2-21
(А. Куцевол) Про надсилання картки проєкту 
міжнародної технічної допомоги

49
09.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07871/08-06 Доручення38172/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про результати наради, проведеної 
під головуванням Прем'єр-міністра України від 
09.08.2021

50
10.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07882/08-06 Доручення38258/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про розширення можливостей 
вакцинації працівників закладів освіти усіх форм 
власності проти гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2

51
10.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07896/08-17 Лист26036/0/2-21
(А. Куцевол) Про участь у онлайн-семінарі за 
сприяння Міністерства комерції КНР 
26.08-24.09.2021

52
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07897/08-17 Лист26056/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про передачу зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області до державної власності нерухомого манна 
для подальшого використання Запорізьким 
національним університетом

53
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07898/08-03 Постанова817
Деякі питання реалізації експериментального 
проекту з організації в територіальних громадах 
соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які 
належать до вразливих груп населення та/або 
перебувають у складних життєвих обставинах

54
04.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07937/08-03 Постанова816
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 січня 2020 р. № 35

55
04.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

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

07954/08-17 Лист26213/0/2-21
(О. Ярема) Про надання інформації за показниками 
оцінювання ефективності діяльності голів 
облдержадміністрацій

56
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07959/08-17 Лист26249/0/2-21
(А. Куцевол) Про участь у онлайн-семінарі за 
сприяння Міністерства комерції КНР 
31.08-13.09.2021

57
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07960/08-17 Лист26217/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про заходи щодо захисту прав та 
інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих 
обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх 
сімей

58
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07961/08-06 Доручення37837/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо імплементації 
положень деяких міжнародних угод та директив 
Європейського Союзу у сфері охорони тваринного 
та рослинного світу

59
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08002/08-17 Лист26277/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про звернення Желудько В.В. 
щодо можливого порушення норм земельного 
законодавства

60
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08016/08-06 Доручення21319/8/1-21
(Д. Шмигаль) Про передачу об'єктів критичної 
інфраструктури

61
13.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство інфраструктури

07855/08-29 Лист2884/46/14-21
Про проведення наради щодо проєкту постанови 
КМУ "Про Національну систему пошуку і 
рятування на морі" 11.08.2021 о 14-00

62
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

10



№
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

08009/08-37 Лист9592/8.2
Про забезпечення участі майстрів у Фестивалі 
"Український бренд" 20-21.08.2021 (м.Київ)

63
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

07801/08-39 Лист6729/3.4
Про участі в онлайн засіданні Національного 
організаційного комітету з питань проведення 
Всесвітнього дня прибирання 17.09.2021

64
05.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07814/08-34 Лист6775/4.5
Про підтримку діяльності закладу спортивного 
профілю

65
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07926/08-39 Лист6870/3.4
Про зміну дати проведення онлайн засідання 
Національного організаційного комітету на 
17.08.2021

66
11.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07953/08-34 Лист6873/12
Про надання інформації щодо кількості площинних 
спортивних споруд державної та комунальної 
форми власності, на яких завершено капітальний 
ремонт або реконструкцію (реставрацію)

67
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07956/08-34 Лист6897/3.3
Про проведення Всеукраїнського форуму для 
представників молодіжних 
консультативно-дорадчих органів 03-05.09.2021 в 
м.Харкові

68
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07957/08-34 Лист6896/3.3
Про можливості отримання доступу до 
повнотекстових баз даних

69
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07832/08-32 Лист1/11-5863
Про надання пропозицій до проєкту Державної 
цільової соціальної програми розвитку професійної 
(професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки

70
09.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ 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

07858/08-32 Лист1/9-395
Про запрошення на Всеукраїнський серпневий 
форум "Освіта України 30 без бар'єрів: вектори 
якості та успіху" 19.08.2021

71
04.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

07964/08-20 Лист1/9-409
Про деякі питання реалізації субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська школа" 
у 2021 році

72
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07930/08-33 Лист26-04/23729/2-2
Про надолуження рутинної імунізації (планових 
показників щеплень/вакцинації)

73
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

07803/08-26 Лист7/11/11687-21
Про надання переліку проєктів з водопостачання та 
водовідведення за період 2011-2020 роки

74
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07831/08-27 Лист7/14.4.1/11721-2
Про надання інформації щодо забезпечення 
містобудівною документацією

75
09.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07839/08-22 Лист7/11/11735-21
Про надання інформації щодо наявних на території 
області ТЕЦ 

76
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07849/08-22 Лист7/11.1/11734-21
Про надання інформації щодо підприємств, які 
провадять діяльність з виробництва теплової 
енергії

77
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07854/08-25 Лист7/19/11765-21
Про надання інформації щодо актуального стану 
об'єктів в рамках програми "Велике будівництво"

78
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання капітального будівництва 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

07932/08-22 Лист7/11/11843-21
Про зняття з контролю листа від 17.02.2014 № 
7/11-1966

79
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07976/08-36 Лист7/11.1/11886-21
Про зняття з контролю листа № 7/10-17336 від 
04.11.2013 щодо забезпечення житлом дітей-сиріт 
та дітей позбавлених батьківського піклування

80
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07992/08-26 Лист7/5/11979-21
Про проведення селекторної наради з питань 
підготовки до опалювального сезону 13.08.2021 о 
16-00

81
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08007/08-22 Лист7/11.1/11978-21
Про надання переліку підприємств, які провадять 
діяльність з виробництва теплової енергії з 
відновлювальних
джерел енергії для населення та здійснюють 
підготовку паливних господарств до 
опалювального періоду 2021/2022 року

82
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08008/08-41 Лист1/12/2991-21
Про зняття з контролю документів

83
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08018/08-26 Лист7/11.1/11973-21
Про зняття з контролю листа Мінрегіону від 
11.07.2014 № 7/17-8309

84
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07902/08-28 Лист2438/0/5-21/58
Про надання матеріальної допомоги Ляшенко І.В.

85
09.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07929/08-38 Лист14151/0/2-21/51
Про зняття з контролю документів

86
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
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

07955/08-28 Лист14233/0/2-21/51
Про уточнення інформації щодо юридичних осіб 
територіальних громад

87
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07963/08-35 Лист14217/0/2-21/57
Про внесення змін до Порядку забезпечення 
соціального захисту дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, 
які постраждали від жорстокого поводження

88
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08003/08-28 Лист14289/0/2-21/57
Про наказ Мінсоцполітики від 11.08.2021 № 455 
"Про внесення змін до примірних форм з реалізації 
пілотного проекту "Розвиток соціальних послуг"

89
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08006/08-35 Лист14279/0/2-21/1
Про надання інформації щодо отримувачів 
державної соціальної допомоги

90
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

07901/08-28 Лист8279/03/10.2-21
Про інформування щодо випадків захворювання на 
COVID-19 серед ветеранів війни, членів їх сімей та 
учасників Революції Гідності та зняття з контролю 
листа від 15.04.2021 № 3324/05/08.4-20

91
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

07804/08-35 Лист07050-12-6/2471
Про надання інформації щодо функціонування 
будинків дитини

92
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07962/08-20 Лист33010-07-5/2523
Про звітування щодо стану організації та 
здійснення внутрішнього контролю

93
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

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

07999/08-20 Лист05110-14-6/2533
Про особливості складання проектів місцевих 
бюджетів на 2022 рік

94
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

08017/08-21 Лист1/06-4-8993
Про терміни подання інформації з питань надання 
адміністративних послуг

95
13.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

07880/08-40 Лист01-01-43/3799
Про прийняття земельних ділянок в комунальну 
власність

96
04.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

07991/08-43 Лист02-68/621-1
Про нагородження Пирогова Є.М. та Мовчан О.В.

97
10.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

08019/08-20 Лист02-11/699
Про фінансування з обласного екофонду об'єктів 
реконструкції

98
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

07877/08-18 Лист10/21-805
Про надсилання звернень мешканців з питань 
водопостачання

99
04.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

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

08011/08-09 Депутатське звернення02/07-2021р.
ДОР ЛЮЦКАНОВ В.П.
Про надання інформації щодо відпочинку на 
оздоровлення дітей

100
04.07.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Обласна рада

07807/08-54 Лист3586/01-27
Про розгляд звернення стосовно надання наявних 
документів проєкту "Комплексний капітальний 
ремонт будівель поліклініки літ. А-4 та стаціонару 
літ. А-6, КУ "Обласний медичний центр 
серцево-судинних захворювань"

101
05.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07808/08-54 Лист3399/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів для усунення порушень 
законодавства у сфері цивільного захисту, 
техногенної та пожежної безпеки

102
05.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07809/08-54 Лист3151/01-11
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Про виділення коштів на проєкт "Підключення 
вулиць до водопроводу..."

103
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07810/08-54 Лист3857/01-11
Про розгляд листа від Степненського сільського 
голови Запорізького району щодо виконання робіт 
по об'єкту "Робочий проєкт капітального ремонту 
ділянки водопроводу..."

104
05.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07840/08-54 Лист3799/01-11
Про виділення коштів на загальні потреби 

105
06.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

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

07841/08-54 Лист3747/01-11
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
із заробітної плати працівникам

106
06.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07842/08-54 Лист3361/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗОШ-ІНТЕРНАТ "ДЖЕРЕЛО"
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі

107
06.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07843/08-54 Лист3243/08-13
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про передачу з балансу КНП "ОІКЛ" Бердянського 
шкірно-венерологічного відділення іншому 
лікувальному закладу

108
06.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07844/08-54 Лист3679/01-11
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів для поточного ремонту 
закладу дошкільної освіти "Росинка"

109
06.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07845/08-54 Лист3680/01-11
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів  для поточного ремонту 
закладу дошкільної освіти "Топольок"

110
06.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07846/08-54 Лист3796/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ"
Про виділення коштів на оплату кредиторської 
заборгованості

111
06.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07847/08-54 Лист3535/01-11
КУ "ТАВРІЙСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
ІНТЕРНАТ З ГЕРІАТРИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ"
Про надання послуг з водопостачання та 
водовідведення

112
06.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

17
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07848/08-54 Лист3256/01-13
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ 
СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ"
Про виділення коштів на реконструкцію 
плавального басейну

113
06.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07891/08-54 Лист3797/01-13
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ"
Про фінансування витрат пов'язаних з 
перейменуванням Музею

114
09.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07892/08-54 Лист3675/01-10
ДЕПУТАТ ЗОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про виділення коштів на ремонт закладів освіти 
"Росинка" та "Топольок"

115
06.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07893/08-54 Лист3769/01-21
НДУ М.НІКІТІНА
Про надання матеріальної допомоги на лікування 
Синельник О.

116
06.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07979/08-54 Лист3248/01-11
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про реконструкцію гідротехнічних споруд для 
захисту від підтоплення с.Водяне

117
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08010/08-54 Лист01-26/0918
Про участь у засіданні круглого столу на тему: 
"Влада на зв'язку з громадськістю: налагодження 
комунікацій" 18.08.2021 об 11-00

118
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

08012/08-22 Лист690-Сл-12008-1-
Про затвердження переліка споживачів

119
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"
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08013/08-40 Лист1/38-403
Про надання документів для отримання згоди на 
розроблення технічної документації із землеустрою

120
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

07876/08-48 Лист3/26/10/3-1019
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про надання фінансової допомоги

121
10.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07968/08-43 Лист3/33/9/2-2116
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Семененко О.В. (та інші)

122
10.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07995/08-43 Лист3/29/9/2-2389
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Шаповалова О.А. (та інші)

123
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07886/08-22 Лист120
ТОВ "АВТО-КІЧКАС-1"
Про затвердження паспортів маршрутів регулярних 
пасажирських перевезень

124
02.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07947/08-22 Лист74
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про погодження паспортів маршрутів приміського 
сполучення

125
05.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07987/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про касаційну скаргу по постанову Північного 
апеляційного господарського суду від 01.07.2021 
по справі № 910/1956/18

126
10.07.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти
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07800/08-38 Лист205
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ФІЛІЇ 
АТ "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про участь у програмі "Сьогодні. Головне" 
09.08.2021 о 19-00

127
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07816/08-26 Лист4633/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату за умовами договору КП 
"Михайлівський сількомунгосп"

128
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07825/08-25 Лист11/6-3159
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№ 101)"
Про реконструкцію очисних споруд

129
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07834/08-43 Лист1
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
КОМПОЗИТОРІВ
Про присвоєння почесного звання Жульєву А.П.

130
09.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07838/08-43 Лист54
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
"ПРОСВІТА" ІМ. Т.ШЕВЧЕНКА
Про нагородження Лямцева К.К. (та інші)

131
09.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07885/08-20 Лист344/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ФОНДУ СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ 
ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про виділення коштів на реалізацію Програми 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

132
10.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07888/08-42 Лист53
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про розгляд кандидатури на посаду начальника КУ 
ліцея "Защитник"

133
09.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова
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07933/08-26 Лист09/08-1
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ 
"СПІЛКА"
Про аварійну ситуацію внаслідок руйнування 
системи зливових та стічних стоків й 
водовідведення

134
09.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07934/08-22 Лист06/08-21
ЗАПОРІЗЬКА ГАЛУЗЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ
Про кандидатуру до конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

135
06.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07948/08-28 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ
Про сприяння розвитку громадських організацій 
осіб з інвалідністю

136
09.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07949/08-28 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ
Про включення до складу моніторингу 

137
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07981/08-43 Лист21
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Дубініна Г.Ю.

138
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07982/08-43 Лист22
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Мороз Н.Д.

139
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07983/08-43 Лист23
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Сердюка А.В.

140
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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07984/08-43 Лист24
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ 
УКРАЇНИ
Про відзначення журналістів медаллю "За розвиток 
Запорізького краю"

141
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

07868/08-20 Лист176
Про збільшення обсягу бюджетних асигнувань

142
10.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

07805/08-40 Лист559
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації на земельну ділянку

143
03.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07977/08-44 Лист12
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО "РОДИНА 
КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про виготовлення біл-бордів до Дня Пам'яті 
полеглих захисників України (29.08.2021)

144
10.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07985/08-43 Листб/н
ГО "ВМЄСТЄ"
Про нагородження Ружина Ю.М.

145
12.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08020/08-34 Лист18
ЗОГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ГРЕКО-РИМСЬКОЇ БОРОТЬБИ"
Про преміювання спортсмена Насібова Парвіза

146
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

07894/08-22 Лист4250/03
Про встановлення фіксованої ціни природного газу 
для виробництва теплової енергії для потреб 
населення

147
09.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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07936/08-26 Лист4630/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про попередження щодо оплати за послуги з 
водопостачання

148
06.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Спортивні товариства

07862/08-43 Лист12
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ГРЕКО-РИМСЬКОЇ БОРОТЬБИ"
Про нагородження Гацули О.М.

149
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

07806/08-21 Лист04/1367
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про врегулювання питання передачі об'єктів 
нерухомості

150
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07942/08-20 Лист04/1391
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР 
Про виділення коштів для відшкодування пільгових 
пенсій

151
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07978/08-20 Лист06/1407
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про дофінансування Центру на виплату заробітної 
плати , пільгових пенсій тощо

152
12.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07990/08-20 Лист1327
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на закупівлю медичного 
обладнання

153
12.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади
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07824/08-32 Лист01.01-24/1661
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про запрошення на святкування 30-річчя 
Економічного факультету 17.09.2021

154
04.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

07852/08-32 Лист18.08-20/060
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПОРІЗЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Про участь у роботі Міжнародного круглого столу 
16.09.2021 о 10-00

155
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

07863/08-43 Лист199
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ 
СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ"
Про нагородження Гацули О.М.

156
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ паперовий паперова

07967/08-43 Лист01-03/730
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про нагородження Туманян Т.С. та Гужви О.І.

157
09.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08014/08-40 Лист15/2639
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про ініціювання процедури передачі земельної 
ділянки у м.Запоріжжя

158
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

07799/08-16 Лист09-07/40
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
09.08.2021

159
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07859/08-16 Лист41-01/1306
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
09.08.2021

160
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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з/п
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07997/08-16 Лист21/03
КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ...
Про проведення Об'єднавчого пробігу на хендбайку 
"Від Карпат до Маріуполя" (18.08.2021)

161
09.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07998/08-16 Лист41-01/1339
(К. Тимошенко) СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про можливі порушення організації перевезення 
пасажирів з боку ТОВ "Підприємство Автосвіт"

162
11.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07811/08-25 Лист01-30/0840
Про обстеження об'єкту "Нове будівництво 
амбулаторії групової практики за адресою: 
с.Коларівка (Болгарка)"

163
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07865/08-42 Лист01-40/0846
Про погодження призначення директора ДП 
"Бердянське лісове господарство"

164
10.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

07938/08-42 Лист01-40/0846
Про погодження призначення директора ДП 
"Бердянське лісове господарство"

165
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07835/08-43 Лист01-42/0768
Про нагородження Шаламової Г.В.

166
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07883/08-42 Лист01-05-28/214-к
Про погодження встановлення надбавки Судакову 
І.І.

167
10.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07965/08-43 Лист01-05-28/216-к
Про нагородження Баші О.А.

168
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація
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07853/08-44 Лист1594/01-46
Про відключення від газопостачання споживачів 
природного газу населених пунктів Оріхівської 
міської ради

169
02.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07927/08-42 Лист01-31/552
Про погодження призначення Рябовол Л.Д.

170
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07935/08-22 Лист01-43/372
Про внесення змін до автобусного маршруту 
"Гуляйполе (АС) - Пологи (АС)"

171
05.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

07819/08-27 Лист01-36/1801
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

172
05.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07941/08-20 Лист02-24/729
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
підключення мереж напірної каналізації

173
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07951/08-27 Лист01-05/1442
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про врахування державних інтересів

174
11.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07952/08-26 Лист671/01-12
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про придбання пластикової труби для водогону 
військової частини 2558

175
15.07.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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07975/08-20 Лист440
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про надання субвенції для співфінансування 
придбання мультифункціонального майданчика

176
09.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08022/08-43 Лист893
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про нагородження Каби В.С. (та інші)

177
09.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

07994/08-42 Лист1184/01-02
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Пилипіву Р.Л. та Полякову А.В.

178
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

07996/08-20 Доповідна запискаб/н
Про надання пропозицій щодо розподілу коштів 
між проєктами, що реалізуються у 2021 році за 
рахунок коштів ДФРР

179
13.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

08021/08-43 Лист1.2-41/0368
Про нагородження Шкребтана М.М.

180
10.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент фінансів

07993/08-20 Лист08-33/1728
Про схвалення прогнозу обласного бюджету на 
2022-2024 роки

181
13.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07815/08-20 Лист06.2-09-07/6816
Про стан використання субвенцій

182
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ 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

07867/08-43 Лист19321/5/08-01-1
Про нагородження Пригоди О.П. (та інші)

183
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

07875/08-29 Лист5301-4927/5307-
Про відновлення пожежного автопідйомника 
"Бронто Скайліфт-30-3"

184
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

07887/08-40 Лист13-8-0.46-1097/9
Про розгляд запиту щодо самовільного зайняття 
земельної ділянки

185
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07881/08-46 Лист232/03/21-2021
Про проведення наради з питань рейдерства 
12.08.2021

186
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07944/08-46 Лист7425/6-2021
Про надання копій документів щодо Департаменту 
екології та природних ресурсів ЗОДА

187
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07945/08-46 Лист7426/6-2021
Про надання інформації щодо паспортів водних 
об'єктів

188
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07946/08-46 Лист7427/6-2021
Про надання інформації та копій документів щодо 
паспортів водних об'єктів

189
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07826/08-43 Лист0800-0802-6/533
Про нагородження Головань О.М. (та інші)

190
09.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07827/08-28 Лист0800-1002-6/516
Про надання довідки щодо заробітної плати 
Гладкова В.Ф.

191
02.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

07872/08-49 Ухвала908/2225/21
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Ультра ойл"

192
04.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

07866/08-46 Лист24-460вих-21
Про участь у робочій зустрічі 13.08.2021 о 9.00

193
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07988/08-49 Лист15/2-1954-21
Про заперечення на доповнення до апеляційної 
скарги ТОВ "Преображенське"

194
06.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07989/08-49 Лист15/4-2394-21
Про відповідь на відзив по справі ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

195
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

07864/08-28 Лист90
Про надання інформації щодо наявності 
заборгованості із заробітної плати в апаратах та 
структурних підрозділах обласної та районних 
державних адміністрацій

196
02.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

07822/08-28 Лист52-Ф
Про проведення круглого столу з питань 
загальнообов'язкового пенсійного страхування 
11.08.2021 об 11-00

197
09.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ 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
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07823/08-32 Лист51-Ф
Про проведення семінару з навчальними закладами 
з питань податкового законодавства 12.08.2021 о 
10-00

198
09.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07821/08-46 Лист4018/72/7-2021
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 3 ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про перевірку дотримання умов існування тварин у 
ТОВ "Зоологічний парк місцевого значення 
"Таврія"

199
13.07.2021від

№
від 09.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07879/08-46 Лист3969/72/01-2021
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 3 ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання оригіналів реєстраційної справи ТОВ 
"Дружба"

200
12.07.2021від

№
від 10.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07884/08-50 Лист42/5930/Хл-21
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ
Про участь в урочистих заходах 23.08.2021 о 10-00

201
06.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07928/08-43 Лист4.2-5931/Хл-21
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ
Про нагородження Андрущенко Ю.В. (та інші)

202
06.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

07966/08-43 Лист1935
Про нагородження Котюха О.В. (та інші)

203
11.08.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура

08000/08-46 Лист51-2632вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ТОВ "Сан Ват"

204
11.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08001/08-46 Лист51-2631вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ТОВ "Сан Ват"

205
11.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07931/08-43 Лист07-1032вих-21
Про нагородження Климової М.І. (та інші)

206
10.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

07817/08-46 Лист14121/41/32/02-2
Про інформаційну довідку щодо урочистого маршу 
до 30-ї річниці незалежності України

207
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

07939/08-46 Лист13858/41/32/03-2
Про встановлення обмежувачів для паркування на 
прибудинковій території по вул. Дорошенка, 4 в 
м.Запоріжжя

208
02.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07850/08-46 Лист59/3/2-945нт
Про надання інформації стосовно Ревіна П.В.

209
29.07.2021від

№
від 10.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07851/08-46 Лист59/3/2-953нт
Про надання інформації стосовно Лук'янченка М.В.

210
30.07.2021від

№
від 10.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

07943/08-46 Лист3710/55/107/03-2
Про надання інформації щодо закладів освіти, які 
здійснюють вирощування та реалізацію 
сільськогосподарської продукції

211
11.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

07986/08-49 Листб/н
Про заперечення на доповнення до апеляційної 
скарги ТОВ "Преображенське"

212
22.07.2021від

№
від 12.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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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

Адміністрація державної прикордонної служби України

07869/08-48 Лист714-22133/0/6-2
Про надання пропозицій до концепції Державної 
цільової програми облаштування державного 
кордону щодо будівництва інженерно-технічних і 
фортифікаційних споруд

213
10.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція України

07856/08-39 Лист8707/7/5-21
Про скасування звітності щодо надання переліку 
діючих дозвільних документів

214
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

07925/08-21 ЛистВИХ №5836/0/
Про проведення засідання міжрегіональної робочої 
групи 16.08.2021 о 14-00

215
11.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08015/08-21 ЛистВИХ №5894/0/
Про відстеження результативності регуляторних 
актів та проведення наради 19.08.2021 о 14-00

216
13.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба морського та річкового транспорту України

07857/08-22 Лист1360/12/14-21
Про надання інформації щодо отримання 
Запорізькою обласною державною адміністрацією 
від оператора несамохідного плавучого крана 
"ZAKHARIY"

217
09.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

07878/08-40 Лист4479/5/99-99-11-
Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками

218
29.07.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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

32



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

07802/08-22 Лист1322/17.1.1/5-21
Про проведення відкритого слухання Інвестиційної 
програми АТ "Укрзалізниця" 11.08.2021 о 10-00

219
06.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07900/08-22 Лист9132/14.1.4/7-21
Про недопущення порушень законодавства у сфері 
теплопостачання Концерном "Міські теплові 
мережі"

220
05.08.2021від

№
від 11.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

07837/08-35 Лист0000-030201-5/1
Про надання інформації щодо чоловіків, які не 
перебувають у шлюбі та виховали п'ятьох і більше 
дітей

221
09.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07870/08-36 Лист0000-0201-2/118
Про надання інформації щодо влаштування дітей в 
сімейні форми виховання 

222
10.08.2021від

№
від 10.08.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

08004/08-42 Лист78/08.02/22-21
Про участь у конкурсі "Кращі практики 
впровадження освітніх інновацій у системі 
професійного навчання державних службовців, 
голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих 
рад"

223
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

08005/08-37 Лист2070/09.6-07-21
Про інформаційні матеріали до Дня незалежності 
України

224
12.08.2021від

№
від 13.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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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

07830/08-37 Лист2728/4.2-08/21-У
УПОВНОВАЖЕНИЙ ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ 
МОВИ
Про ініціювання підготовки та прийняття програми 
сприяння функціонуванню української мови як 
державної в області

225
05.08.2021від

№
від 09.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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