
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 25.08.21 по 31.08.21

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

08333/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на ремонт водонапірної вежі 
КНП "Молочанський дитячий санаторій"

1
27.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08458/08-32 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти і науки)
Про проведення конкурсу на зайняття вакантної 
посади директора Запорізької гімназії № 6

2
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08485/08-43 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді)
Про нагородження директора Вільнянської 
дитячо-юнацької спортивної школи "Колос" 
Пілявського І.А.

3
31.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

08474/08-43 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про відзначення працівників, працюючих у сфері 
цивільного захисту області, з нагоди Дня рятівника 
(17 вересня)

4
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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08428/08-01 Закон України1661-ІХ
Про внесення зміни до пункту 4 розділу XXI 
"Прикінцеві та перехідні положення" Митного 
кодексу України щодо стимулювання розвитку 
галузі екологічного транспорту в Україні

5
15.07.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08429/08-01 Закон України1660-ІХ
Про стимулювання розвитку цифрової економіки в 
Україні

6
15.07.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08430/08-01 Закон України1667-ІХ
Про стимулювання розвитку цифрової економіки в 
Україні

7
15.07.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

08431/08-01 Закон України1663-ІХ
Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект 
"Енергоефективність громадських будівель в 
Україні") між Україною та Європейським 
інвестиційним банком

8
15.07.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08432/08-01 Закон України1657-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення процедури приєднання 
до електричних мереж

9
15.07.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08433/08-01 Закон України1618-ІХ
Про визнання таким, що втратив чинність, Закону 
України "Про створення вільної економічної зони 
"Крим" та про особливості здійснення економічної 
діяльності на тимчасово окупованій території 
України" та внесення змін до деяких законодавчих 
актів України

10
01.07.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08434/08-01 Закон України1673-ІХ
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) 
між Україною та Європейським Союзом про 
відновлення дії Угоди між Україною та 
Європейським Співтовариством про наукове і 
технологічне співробітництво

11
15.07.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

2
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08435/08-01 Подання1706-ІХ
Про Звернення Верховної Ради України до 
Організації Об’єднаних Націй, Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї 
ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, 
Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського 
Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав 
щодо посилення міжнародного співробітництва в 
рамках Кримської платформи для протидії агресії 
Російської Федерації

12
23.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

08274/08-09 Депутатське звернення391/4
НДУ М. НІКІТІНА
Про фінансування з обласного екофонду об'єктів 
реконструкції

13
23.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08369/08-09 Депутатське звернення425д9/6-2021/26
НДУ ОСТАПЕНКО А.Д.
Про надання пропозицій щодо законопроєктів

14
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

08424/08-15 Лист10027.2/21/25.3
Про актуальний стан надання населенню якісних і 
доступних культурних послуг під час передачі 
об’єктів культури у власність укрупнених 
територіальних громад

15
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08463/08-15 Лист10044.2/21/25.4
Про вжиття заходів за результатами моніторингу 
стану надання безоплатної медичної допомоги 
громадянам у закладах охорони здоров'я 
Запорізької області

16
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08477/08-15 Лист10013.2/21/47
Про усунення недоліків за результатами 
моніторингу стану дотримання прав і свобод 
представників ромської національної меншини у 
м.Мелітополі та смт Якимівка

17
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

3
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08504/08-15 Лист23228.4/З-13179.
Про правомірність відмови у включенні до 
індивідуальної програми реабілітації особи з 
інвалідністю гр. Зінченка Р.О.

18
11.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

08324/08-48 Лист743/3418
В/Ч 0165
Про запрошення на відкриття пам'ятного знаку 
"Слава Україні! Героям слава! Крим - це Україна!" 
29.08.2021 о 14-00 на КПВВ "Каланчак"

19
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08384/08-48 Лист3/29/9/2-2527
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про внесення змін до обласної Програми в розділі 
№5 щодо забезпечення потреб громадської безпеки

20
26.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08410/08-48 Лист7211/311/71/198
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2022
Про надання інформації щодо стану цивільного 
середовища м.Бердянськ

21
27.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

08273/08-33 Лист148
ПРОГРАМА ОПТИМАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я
Про оцінку спроможності обласних 
координаційних рад з питань протидії туберкульозу 
та ВІЛ-інфекції/СНІДу

22
23.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Інші кореспонденти

08264/08-49 Адвокатський запит50
АДВОКАТ ГРИЦКО А.В.
Про надання інформації щодо ненадання житла 
Єлізаровій А.Ю.

23
17.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

4
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08265/08-22 Лист130/1
ЗАВОД КОНСТРУКЦІЙ 
ШВИДКОМОНТОВАНИХ БУДІВЕЛЬ
Про співпрацю у сфері будівництва об'єктів 
громадського призначення

24
16.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08268/08-28 Листб/н
БЛАГОДІЙНИЙ ФОРУМ "INTELLECTUAL 
ONLINE SRONMAN"
Про проведення Національного благодійного 
онлайн-форуму для створення ефективної моделі 
працевлаштування інвалідів "Управлінські рішення 
в сучасних умовах"

25
25.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08279/08-35 ЛистUKR/PRO/2021/
ПРЕДСТАВНИЦТВО ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі 09.09.2021

26
25.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08287/08-21 Лист217
ДУ "ОФІС З РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
ЕКСПОРТУ"
Про набір на освітню програму "Train the Trainers 
2.0" 25.08-19.09.2021

27
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08308/08-39 Лист25-08/2021
ПРОЄКТ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ "ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ 
ВЛАДИ..."
Про заповнення Опитувальників в рамках Проєкту 
APENA 3

28
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08309/08-28 Лист01-02
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
Про проведення прес-конференції в рамках нового 
проєкту МОП з реінтеграції вразливих груп 
населення до ринку праці 06-17.09.2021

29
26.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

5
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08310/08-49 Листб/н
ГРАЧОВА І.Г.
Про заяву щодо тимчасового припинення 
здійснення реєстраційних дій стосовно 
переоформлення договору оренди земельної 
ділянки

30
23.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08314/08-20 Доповідна запискаб/н
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЛІКВІДАЦІЇ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 
РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗОДА
Про результати проведеної позапланової 
документальної перевірки Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури ЗОДА

31
26.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08329/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 02.09.2021 о 8-00 
(зал 300 ЗОР)

32
27.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08330/08-34 Лист05/452
ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ УКРАЇНИ
Про проведення Чемпіонату України з боксу серед 
жінок 13-19.09.2021 в м. Запоріжжя

33
13.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08331/08-34 Лист05/469
ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ УКРАЇНИ
Про проведення Всеукраїнського турніру з боксу 
пам'яті Яценка серед молоді 13-19.09.2021 в м. 
Запоріжжя

34
27.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08359/08-49 Лист6163
ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ СКОЛИБОГ О.С.
Про стягнення заборгованості з Шевченка Г.В.

35
25.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08512/08-41 ЛистUNDP/RPP/2021
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН
Про проведення "Схід-Експо 2021" 28-29.09.2021 у 
м.Києві

36
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Партії та громадські організації
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

08456/08-20 Лист08-21/05-03
ГС "НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТНЯ АСОЦІАЦІЯ"
Про використання коштів освітньої субвенції

37
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Фонди

08448/08-44 Лист18
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПАМ'ЯТІ НЕБЕСНОЇ 
СОТНІ"
Про встановлення пам'ятного знаку на честь 
подвигу Небесної Сотні

38
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08486/08-37 Лист2608-07
БО "ФОНД РОДИНИ ЗАГОРІЙ"
Про проведення Всеукраїнського дня добрих справ 
"Щедрий Вівторок" 30.11.2021

39
26.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08242/08-17 Лист27172/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про звернення віце-президента 
Конфедерації роботодавців України О. 
Мірошниченка щодо започаткування тижня 
професійної освіти в Україні

40
19.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08243/08-17 Лист27314/0/2-21
(О. Ярема) Про звернення народного депутата 
України С.С.Штепи щодо виділення коштів на 
проведення капітального ремонту будинку № 7 по 
вулиці сержанта Медведєва в м.Запоріжжі

41
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08244/08-03 Розпорядження964-р
Про державного замовника галузевої програми 
інформатизації

42
18.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08246/08-03 Розпорядження969-р
Про внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523

43
18.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

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

08247/08-03 Постанова883
Питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на розвиток комунальної 
інфраструктури, у тому числі на придбання 
комунальної техніки

44
11.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08291/08-03 Постанова894
Про затвердження Порядку організації діяльності 
та взаємодії Національної гвардії з 
уповноваженими органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування з припинення 
масових заворушень

45
20.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08292/08-03 Постанова890
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України з питань прикордонного режиму

46
04.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08313/08-03 Постанова893
Деякі питання захисту прав дитини та надання 
послуги патронату над дитиною

47
20.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08315/08-06 Доручення39454/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про впровадження електронних 
листків непрацездатності

48
26.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08334/08-06 Доручення39779/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про День пам'яті захисників України, 
які загинули в боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України» та 
підтримку Всеукраїнського забігу в пам’ять про 
загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за Героїв 
України» 28.08.2021

49
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08336/08-06 Доручення38495/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про рішення Національного 
координаційного центру кібербезпеки

50
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
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

08337/08-17 Лист27558/0/2-21
(В. Федорчук) Про звернення координаційної ради 
Запорізької обласної громадської організації 
«Асоціація пошукових загонів Запорізької області» 
зі скаргою на дії посадових осіб Запорізької 
обласної державної адміністрації

51
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08338/08-17 Лист27502/0/2-21
(В. Федорчук) Про основи національного спротиву

52
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08343/08-03 Постанова887
Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 
році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проектів 
ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт 
пам’яток культурної спадщини, що перебувають у 
комунальній власності

53
11.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08344/08-03 Постанова895
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
запровадження першої черги Єдиної державної 
електронної системи дозвільних документів

54
11.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08393/08-06 Доручення40353/0/1-21
(О. Стефанішина) Про формування та 
функціонування інституціонального механізму 
забезпечення ґендерної рівності

55
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08394/08-06 Доручення40355/0/1-21
(О. Стефанішина) Про виконання Плану заходів з 
реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в 
рамках "Партнерства Біарріц"

56
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08397/08-17 Лист27684/0/2-21
(О. Немчінов) Про пропозиції до персонального 
складу Міжвідомчої робочої групи з розроблення 
програми "Здорова Україна"

57
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08415/08-03 Розпорядження979-р
Про внесення змін до плану заходів з підготовки та 
відзначення 30-ї річниці незалежності України

58
11.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ 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

08441/08-06 Доручення39837/1/1-21
(О. Любченко) Про нагородження Пігульського 
Д.О.

59
27.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08459/08-06 Доручення40062/1/1-21
(О. Резніков) Про проведення наради 13.09.2021 у 
м. Маріуполі

60
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08473/08-06 Доручення40321/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ
Про розгляд звернення Вільнянської міської ради 
щодо виділення субвенції для КНП "Вільнянська 
багатопрофільна лікарня"

61
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08479/08-03 Розпорядження1010-р
Про затвердження плану заходів, пов’язаних з 
80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру

62
14.07.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08480/08-03 Постанова907
Про внесення зміни до пункту 2 постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 
439

63
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08501/08-17 Лист28032/0/2-21
(Т. Ковтун) Про реєстрацію проєкту "Підтримка 
ЄС для Сходу України"

64
31.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08505/08-06 Доручення38899/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів щодо стану 
реалізації програми Президента України на період 
2021-2024 років

65
31.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

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

08306/08-22 Лист01/36910
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про участь у відкритому обговоренні проєкту змін 
до Інвестиційної програми НЕК "Укренерго" 
31.08.2021 об 11-00

66
26.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

НАК "Нафтогаз України"

08270/08-22 Лист2168/16-21
Про зниження вартості екологічного транспорту за 
рахунок податкових та митних пільг

67
17.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економіки

08375/08-38 Лист3802-07/42747-0
Про зняття з контролю документів

68
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

08398/08-21 Лист3221-08/42853-0
Про надання інформації щодо стану затвердження 
фінансових планів на 2021 та 2021 роки, стратегій 
розвитку та інвестиційних планів на 
середньострокову перспективу

69
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08425/08-21 Лист3903-04/43096-0
Про ідентифікацію проєктів державного 
приватного партнерства

70
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08443/08-43 Лист2202-05/42141-0
Про нагородження Лущенка Ю.В., Шестенка Д.О.

71
20.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08465/08-28 Лист4802-10/43061-0
Про виконання п. 7 протоколу № 97 засідання КМУ 
щодо створення робочих місць і працевлаштування 
безробітних

72
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

11



№
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

08284/08-20 Лист22/9.1-4620-21
Про надання інформації щодо внутрішньо 
переміщених осіб

73
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08318/08-28 Лист22/9.1-4643-21
Про зняття з контролю листа від 16.04.2020 № 
22/5.2-1091-20

74
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

08250/08-39 Лист25/7-11/18086-2
Про можливі факти порушення природоохоронного 
законодавства в межах зоологічного парку "Таврія"

75
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08252/08-39 Лист25/4-10/18103-2
Про надання інформації щодо планів з адаптації до 
зміни клімату

76
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08253/08-39 Лист25/4-10/18108-2
Про підготовку Плану Заходів з реалізації НВВ та 
концепції оцінки відповідності проектів 
кліматичним цілям

77
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08423/08-39 Лист25/7-11/18448-2
Про затвердження лімітів на спеціальне 
використання природних ресурсів у межах 
Приазовського національного природного парку

78
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

08335/08-37 Лист10212/12.3
Про подання узагальненого переліку проектів робіт 
з реставрації, консервації, ремонту пам’яток 
культурної спадщини, що перебувають у 
комунальній власності

79
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12



№
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Джерело  інформації 
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08414/08-41 Лист10324/5.11
Про підготовку Плану заходів реалізації Стратегії 
комунікації з питань євроатлантичної інтеграції 
України на період до 2025 року  (03.09-01.10.2021)

80
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08502/08-37 Лист10417/4.1
Про інформування щодо вжитих заходи із 
дотримання вимог Закону України "Про 
забезпечення функціонування української мови як 
державної"

81
31.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08503/08-38 Лист10406/5.11.2
Про поширення соцроликів з питань сплати 
податків

82
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

08248/08-34 Лист7203/3.2
Про виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 січня 2020 р. № 35

83
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08249/08-34 Лист7217/4.2
Про успішний виступ представника Запорізької 
області на ХХХІІ іграх Олімпіади в Токіо

84
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08294/08-41 Лист7271/13
Про підготовку  до проведення чергового 3-го 
засідання Українсько-португальської 
Спільної Комісії з економічного співробітництва

85
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08367/08-34 Лист7327/3.3
Про участь у пілотуванні електронних продуктів

86
27.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08416/08-34 Лист7367/5.4
Про скасування Указу Президента України від 
09.02.2016 № 42 щодо Національної стратегії з 
оздоровчої рухової активності

87
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

13
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08508/08-35 Лист7456/4.5
Про виконання вимог законодавства щодо 
соціального захисту дітей

88
31.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08510/08-34 Лист7453/15
Про надання інформації виконання плану дій 
Стратегії національно-патріотичного виховання на 
2020—2025 роки

89
31.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

08293/08-48 Лист220/5682
Про відсутність необхідності надавати інформацію 
про стан виконання завдань, визначені в пунктах 3 і 
8 Плану заходів з реалізації Концепції проведення 
інформаційної кампанії щодо посилення військової 
дисципліни у Збройних Силах України.

90
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08411/08-48 Лист220/5760
Про погодження проєкту Указу Президента 
України "Про внесення змін до Указу Президента 
України  від 11 лютого 2016 року № 44" стосовно  
внесення змін до Переліку військових частин 
Збройних Сил України, Національної гвардії 
України та Державної Прикордонної служби 
України, над якими здійснюється шефство

91
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08304/08-32 Лист1/11-6205
Про надання інформації щодо вакцинації 
педагогічних працівників

92
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

08323/08-32 Лист1/11-6216
Про своєчасну доставку підручників до закладів 
загальної середньої освіти 

93
26.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

08325/08-31 Лист1/9-424
Про надання інформації щодо кухарів у закладах 
загальної середньої освіти 

94
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

14
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08449/08-32 Лист1/9-420
Про надання інформації щодо шкільних спортзалів 
та майданчиків, які потребують ремонту

95
25.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08342/08-33 Лист26-04/25089/2-2
Про надання постанови головного державного 
санітарного лікаря України від 25.08.2021 №8 "Про 
затвердження протиепідемічних заходів у закладах 
дошкільної освіти на період карантину у зв’язку 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)"

96
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08396/08-33 Лист13/25227/2-21
Про аналіз інвестицій регіональних субпроєктів, які 
впроваджувалися у межах Спільного зі Світовим 
банком Проєкту МОЗ України "Поліпшення 
охорони здоров’я на службі у людей"

97
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08417/08-33 Лист26-04/25298/2-2
Про проєкт постанови ГДСЛУ "Про затвердження 
протиепідемічних заходів у закладах освіти на 
період карантину у зв’язку поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19) "

98
27.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08422/08-33 Лист26-02/25335/2-2
Про проведення адвокаційної кампанії з 
популяризації вакцинації

99
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08460/08-33 Лист25-04/25389/2-2
Про надання переліку закладів охорони здоров’я, 
які можуть надавати послуги медичної допомоги на 
платній основі для іноземних громадян

100
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08466/08-33 Лист22-04/109/99-21
Про пропозиції до проєкту постанови КМУ "Про 
спостережну раду закладу охорони здоров’я"

101
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

15
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08263/08-26 Лист7/10.3/12501-21
Про надання інформації щодо тарифів на послуги з 
централізованого опалення та постачання гарячої 
води

102
25.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08282/08-48 Лист7/34.1/12492-21
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
щодо впровадження Кодифікатора 
адміністративно-територіальних одиниць та 
територій територіальних громад в діяльності 
міністерств тощо

103
25.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08288/08-26 Лист7/10.1/12504-21
Про надання інформації щодо обсягів наданої 
органами місцевого самоврядування у 2021 році та 
запланованої на 2022 рік фінансової підтримки 
(допомоги) підприємствам ЖКГ, а також обсягів  
коштів

104
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08301/08-50 Лист7/19.2/12549-21
Про зняття з контролю доручень за результатами 
робочих поїздок Президента України в регіони

105
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08302/08-27 Лист7/14.4.1/12547-2
Про надання інформації щодо наявності 
актуалізованої картографічної основи

106
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08303/08-26 Лист7/10.3/12536-21
Про надання інформації щодо тарифів та обсягів 
надання деяких комунальних послуг та проведення 
онлайн-конференції 27.08.2021 о 10-00

107
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08339/08-30 Лист7/34.3/12600-21
Про інформування щодо проведення Мінрегіоном у 
2021 році конкурсу "Кращі практики місцевого 
самоврядування" та Всеукраїнського конкурсу 
журналістських робіт "Реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації 
влади"

108
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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08340/08-30 Лист7/34.3/12601-21
Про щоквартальне надання інформації щодо 
реорганізації райдержадміністрацій

109
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08370/08-27 Лист7/14.1/12643-21
Про надання інформації щодо замовників та 
учасників архітектурних та містобудівних 
конкурсів

110
27.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08392/08-27 Лист7/14.4.1/12677-2
Про стан проведення ступеня безбар’єрності 
об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з 
інвалідністю

111
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08409/08-30 Лист7/34.1/12745-21
Про участь у нараді щодо виконання завдання 
пункту 5 Рішення РНБО від 15.04.2021, уведеного в 
дію Указом Президента України від 29.04.2021 № 
180/2021 31.08.2021 об 11-30

112
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08462/08-26 Лист7/14.5/12061-21
Про зняття з контролю листа від 12.02.2015 № 
7/17-1503

113
13.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08464/08-41 Лист7/36.1/12749-21
Про надання пропозицій до проєкту Закону "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
стимулювання інвестиційної діяльності та 
створення нових робочих місць на територіях з 
обмеженими можливостями для розвитку"

114
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08482/08-20 Лист7/34/12818-21
Про надання інформації щодо фінансування 
районних рад

115
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

17



№
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

08251/08-28 Лист4708-01/42196-0
Про надання інформації щодо посадової особи, на 
яку покладається персональна відповідальність за 
стан погашення заборгованості з виплати 
заробітної плати

116
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08281/08-28 Лист14722/0/2-21/20
Про направлення копій наказів

117
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08391/08-35 Лист14902/0/2-21/57
Про захист прав дитини та надання послуги 
патронату над дитиною

118
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08421/08-35 Лист14953/0/2-21/57
Про затвердження форми заяви для оформлення 
посвідчення батьків багатодітної сім’ї та 
посвідчення дитини з багатодітної сім’ї

119
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08470/08-35 Лист15066/0/2-21/57
Про розроблення Державної стратегії забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2030 року

120
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08471/08-28 Лист4761/0/290-21/57
Про впровадження навчання для фізичних осіб, які 
надають соціальні послуги з догляду без здійснення 
підприємницької діяльності 

121
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08481/08-28 Лист15101/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

122
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

08241/08-37 Декларація8687/02/11.1-21
Про перенесення дати проведення фестивалю 
"ZOUND FESTIVAL" на о. Хортиця

123
19.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

18



№
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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08256/08-37 Лист8703/02/11.1-21
Про приспущення Державного Прапора України на 
адміністративних будівлях органів державної влади 
29 серпня в День пам’яті захисників України

124
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08283/08-20 Лист8707/02/09.4-21
Про розподіл субвенції на грошову компенсацію за 
належні для отримання жилі приміщення

125
25.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08390/08-28 Лист8880/09/09.4-21
Про надання інформації щодо перебування на 
квартирному обліку постраждалих учасників 
Революції Гідності

126
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08506/08-28 Лист8973/03/10.5-21
Про надання інформації щодо виконання плану дій 
Національної стратегії розвитку системи 
фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів 
війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни

127
31.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

08255/08-51 Лист1/04-2-9327
Про відсутність необхідності подання звіту щодо 
виконання плану заходів з реалізації Концепції 
розвитку електронного урядування в Україні

128
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08289/08-51 Лист1/04-1-9345
Про погодження проекту постанови ВРУ «Про 
затвердження завдань Національної програми 
інформатизації на 2022 – 2024 роки»

129
26.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08316/08-21 Лист1/06-3-9378
Про святкування річниці мережі ЦНАП 
(06.09.2021)

130
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

19



№
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08368/08-51 Лист1/06-3-9446
Про перелік адміністративних послуг органів 
виконавчої влади та адміністративних послуг, що 
надаються органами місцевого самоврядування у 
порядку виконання делегованих повноважень, які є 
обов’язковими для надання через центри надання 
адміністративних послуг

131
27.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08388/08-51 Лист1/06-3-9457
Про проведення наради 31.08.2021 о 14-00

132
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08389/08-21 Лист1/04-3-9462
Про погодження проєкту наказу Мінцифри "Про 
затвердження Основних вимог до якості 
обслуговування суб'єктів звернення"

133
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08412/08-21 Лист1/06-3-9504
Про моніторинг якості надання адміністративних 
послуг

134
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08413/08-21 Лист1/06-3-9505
Про передачу даних до системи моніторингу

135
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08509/08-21 Лист1/06-3-9590
Про виконання пункту 63 Плану заходів з реалізації 
Стратегії реформування державного управління 
України на 2019 - 2021 роки

136
31.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

08395/08-21 Лист71745/11011-4-2
Про відомості з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно щодо об’єктів нерухомого 
майна, на які зареєстровані права власності 
державної та комунальної форми власності

137
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

20
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08426/08-42 Лист71692/14.7/9-21
Про внесення пропозицій до складу атестаційної 
комісії 

138
27.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

08350/08-21 Лист01-1955/41-1
Про сприяння передачі майна

139
19.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08385/08-43 Лист01-1766/23-1
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Дубязі Л.А.

140
29.07.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Вільнянський міськвиконком

08320/08-22 Лист02-02-12/914
Про перенесення засідання з питань розміщення 
ТОВ "Біляївський збагачувальний комбінат"

141
26.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

08487/08-43 Лист02-68/647-4
Про нагородження Столбової Т.Є. та Корець Т.Г.

142
28.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08488/08-20 Лист02-35/645-1
Про фінансування природоохоронних заходів по 
м.Мелітополю із коштів обласного екофонду в 2022 
році

143
27.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

08348/08-21 Лист04/01-12/1177
Про філії Центру надання адміністративних послуг 
м.Запоріжжя

144
09.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

21
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08451/08-44 Лист01/03-19/02739
Про включення до складу робочої групи з вивчення 
ситуації, яка склалася у Запорізькій міській раді

145
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

08405/08-20 Лист03-01-12/2560
Про виділення коштів іншої субвенції

146
25.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08452/08-41 Лист03-01-12/2558
Про згоду на участь в проєкті Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

147
20.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Вільнянська міська рада

08277/08-26 Лист02-02-12/903
Про направлення звернення депутатів міської ради 
щодо правомірності припинення централізованого 
водопостачання

148
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Молочанська міська рада

08295/08-20 Лист1091
Про виділення коштів на будівництво артезіанської 
свердловини по вул. Миру в м.Молочанськ

149
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08296/08-20 Лист11-24/1094
Про виділення коштів на придбання 
екскаватора-погрузчика

150
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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08297/08-20 Лист11-24/0949
Про виділення коштів на термомодернізацію 
дитячо-юнацької спортивної школи по 
вул.Шевченка, 99 в м. Молочанськ

151
14.07.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08298/08-22 Лист11-24/1085
Про ремонт дороги  0081560 Приазовське - 
Новоспаське - Могутнє

152
19.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08438/08-09 Депутатське звернення052/01
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" ЗОР
Про розгляд звернення КНП "К.-Дніпровський 
центр первинної медико-санітарної допомоги" 
щодо виділення коштів на капітальний ремонт 
першого поверху

153
25.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

08258/08-54 Лист3250/01-11
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівлі ДЮСШ Приморської міської ради

154
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08275/08-54 Лист01-26/0943
Про розробку обласних цільових програм

155
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08299/08-54 Лист01-26/0945
Про виділення коштів на заходи протипожежної 
безпеки

156
20.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08300/08-54 Лист4003/01-11
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на закупівлю медичного 
обладнання

157
20.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08328/08-54 Лист01-26/0964
Про надання у користування зали 300  02.09.2021 з 
11-00 до 14-00 

158
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08400/08-54 Лист4068/01-11
Про надання роз'яснень щодо освоєння виділених 
коштів

159
26.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08401/08-54 Лист4084/01-11
Про виділення коштів на стабілізацію 
фінансово-економічного стану підприємства

160
26.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08442/08-54 Лист01-26/0974
Про надання копії Акту перевірки  КУ "Центр 
фінансово-статистичного аналізу та 
матеріально-технічного забезпечення освітніх 
закладів"

161
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08446/08-54 Лист01-26/0968
Про надання документів для погодження місцевого 
внутрішнього запозичення

162
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08492/08-54 Лист3956/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про виділення коштів на відшкодування пільгових 
пенсій 

163
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08493/08-54 Лист4105/01-21
НДУ НІКІТІНА М.
Про проведення "круглого столу" з питань питного 
водопостачання на території Михайлівської 
сільської ради

164
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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08494/08-54 Лист01-26/1004
Про закінчення терміну дії договору оренди 
водного об'єкта Гузєєва А.А.

165
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08495/08-54 Лист4125/01-27
ГС "УРАЇНСЬКА ЛІГА АВТОРСЬКИХ І 
СУМІЖНИХ ПРАВ"
Про законне використання музики під час 
здійснення підприємницької діяльності

166
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08496/08-54 Лист4044/01-27
УПОВНОВАЖЕНИЙ ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ 
МОВИ
Про підготовку та прийняття програми сприяння 
функціонуванню української мови

167
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08497/08-54 Лист3922/01-11
МАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт покрівлі будівлі 
КЗ "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

168
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08498/08-54 Лист3923/01-11
МАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт дороги Гуляйполе 
- Любимівка - Старомлинівка

169
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08499/08-54 Лист3957/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про виділення коштів на встановлення механічної 
припливно-витяжної вентиляції в приміщеннях

170
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08500/08-54 Лист01-26/0996
Про надання інформації щодо освоєння коштів у 
2021 році

171
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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з/п

Джерело  інформації 
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08407/08-09 Депутатське звернення28
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
27.08.2021

172
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

08403/08-40 Лист001-58/3328
Про вирішення проблемних питань із 
землевідведенням

173
25.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08404/08-22 Лист001-65/3333
Про загрозу припинення електропостачання ТОВ 
"ЗТМК" через заборгованість за спожиту 
електроенергію 27.08.2021

174
25.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Військові частини

08347/08-48 Лист101/1476
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про перерозподіл видатків

175
27.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

08280/08-40 Лист08-29/20733
Про погодження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки

176
25.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08266/08-22 Лист01/470
АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про надання інформації щодо ліцензійних справ

177
19.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08271/08-40 Лист13/08
ТОВ "ОФІС-ЦЕНТ-2010"
Про надання в оренду земельної ділянки (м. 
Бердянськ, вул. Туристична, 1к)

178
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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з/п
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08286/08-39 Лист31-08
ТОВ "ТУРСТРОЙ-ЧЕРВОНОДНІПРОВСЬКЕ"
Про погодження "Робочого проєкту розробки 
Центральної ділянки Червонодніпровського 
родовища будівельних пісків у акваторіях 
Каховського водосховища"

179
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08374/08-20 Лист26/08
ТОВ "БУДМОНТАЖСНАБ"
Про відновлення фінансування робіт

180
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08450/08-21 Лист21-08/30
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про запрошення на урочистості 05.09.2021

181
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08269/08-48 Лист91
ПСП "БАНІВКА"
Про усунення недоліків стану організації та 
ведення військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних

182
18.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08311/08-40 Лист999001-1587/999
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
Про надання згоди на розроблення проєкту із 
землеустрою

183
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08321/08-40 Лист01-09/520
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

184
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08322/08-40 Лист01-09/521
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

185
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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08332/08-40 Лист2
ПСП "КАТРІН ПЛЮС"
Про звільнення підприємства від плати за оренду 
водного об'єкту

186
25.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08371/08-25 Лист07/01079
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження Титулу об'єкта будівництва 
"Реконструкція вул. Калібрової від вул. Південне 
шосе до вул. Солідарності в м. Запоріжжі"

187
17.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08418/08-43 Лист01-2019
КП "АО "ФАРМАЦІЯ"
Про нагородження Баранік І.Л. (та інші)

188
20.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08419/08-43 Лист01-220
КП "АО "ФАРМАЦІЯ"
Про нагородження Рибалкіної Ю.П. (та інші)

189
25.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08457/08-43 Листб/н
ПАТРІОТИЧЕН ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ 
"ХОРТИЦЬКИЙ ПОЛК"
Про нагородження Ружина Ю.М.

190
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

08267/08-28 Лист07/2055
Про надання інформації щодо виплати заробітної 
плати

191
19.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08257/08-43 Лист77
МГО "МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ КОЗАКІВ 
"ЗАПОРІЗЬКА СІЧ"
Про нагородження Сухініна Д.В.

192
12.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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08379/08-35 Лист112
ГО "РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ"
Про врегулювання питань закупівель послуг з 
відпочинку та оздоровлення дітей

193
12.07.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

08373/08-26 Лист4625/23
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про перелік документів, якими доповнено заяву 
щодо отримання ліцензії

194
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

08353/08-49 Лист311/3061/21/947
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду по справі Таран Ю.А.

195
25.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08360/08-49 Лист310/7609/21/230
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду по справі Булигіна І.О.

196
25.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Учбові заклади

08372/08-43 Лист04-1447
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ДМИТРА МОТОРНОГО
Про нагородження Болтянської Н.І. та Чижикова 
І.О.

197
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08427/08-50 Лист351
КП "ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 7 І-ІІІ 
СТУПЕНІВ" ЗОР
Про участь у Святі 03.09.2021 о 9-30

198
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Закарпатська ОДА

08454/08-29 Лист6501/06-37
Про участь у практичному семінарі

199
26.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Львівська ОДА
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08245/08-19 Лист5/7-9516/0/2-21-
Про участь у XX Міжнародному економічному 
форумі 16.09.2021 в м. Львів

200
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Полтавська ОДА

08259/08-19 Лист01-58/5545
Про розміщення виробництв у рамках 
індустріальних парків на території Полтавської 
області

201
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

08362/08-16 Лист41-01/1438
(К. Тимошенко) ДЕПУТАТ ЕМР ДЕРКАЧ Я.Г.
Про будівництво хокейної льодової арени в 
м.Енергодарі

202
25.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08363/08-16 Лист15/2-01/15
(Т. Ломакіна) Про реалізацію Національної 
стратегії зі створення безбар'єрного простору в 
Україні до 2030 року

203
25.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08408/08-16 Лист09-07/43
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради від 
30.08.2021 о 13-00

204
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08436/08-16 Лист41-01/1451
Про вшанування пам'яті захисників України 
29.08.2021

205
26.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08437/08-16 Лист41-01/1490
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ ДЗЮБАН Т.
Про перешкоди в роботі фракції ПП "Слуга 
народу"

206
26.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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08455/08-16 Лист48-01/810
ГО "ФЕМІДА-5"
Про протиправні дії співробітників Національної 
поліції Комунарського району м.Запоріжжя та 
керівниці модульного містечка внутрішньо 
переміщених осіб

207
27.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Президент України

08260/08-02 Указ357/2021
Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 30 липня 2021 року «Про стан водних 
ресурсів України»

208
13.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08261/08-02 Указ367/2021
Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 30 липня 2021 року ’’Про окремі 
питання реалізації державної політики у сфері 
захисту державного кордону"

209
18.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08262/08-02 Указ369/2021
Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 30 липня 2021 року "Про стан 
національної системи охорони здоров'я та 
невідкладні заходи щодо забезпечення громадян 
України медичною допомогою"

210
18.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08364/08-02 Указ423/2021
Про День Української Державності (28 липня)

211
24.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

08381/08-41 Лист01-24/0939
Про участь у кредитній програмі "Danida Business в 
Україні"

212
26.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація
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08351/08-42 Лист01-41/0792
Про погодження звільнення Цізіна А.С.

213
18.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08376/08-42 Лист01-18/0652
Про погодження премії Чудесновій С.І.

214
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08377/08-42 Лист0653/01-18
Про погодження надбавки Чудесновій С.І.

215
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

08380/08-20 Лист0398/01-04
Про фінансування природоохоронного  заходу з 
обласного екофонду у 2022 році

216
16.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08507/08-42 Лист01-05-28/219-к
Про погодження переведення Берегович І.В.

217
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08285/08-42 Лист01-33/572
Про погодження встановлення надбавки 
Крупському А.Є.

218
25.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

08290/08-20 Лист1168
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування заходів з обласного екофонду у 
2022 році

219
20.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08378/08-37 Лист2472
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про запрошення на Відкритий фестиваль 
болгарської культури 03.09.2021

220
27.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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08399/08-26 Лист02/14-901
АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про будівництво центрального групового водогону

221
25.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08439/08-26 Лист3771
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про припинення централізованого водопостачання 
смт. Новомиколаївка

222
27.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08447/08-20 Лист2005/08
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів іншої субвенції

223
27.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08475/08-44 Лист1977
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про прискорення розгляду судових справ

224
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08478/08-40 Лист02-01-15/903
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про погашення заборгованості зі сплати 
земельного податку ДУ "Дружелюбівський 
виправний центр (№ 1)

225
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08491/08-20 Лист03-18/901
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування заходів з обласного екофонду

226
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08511/08-25 Лист01-48/2466
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про передбачені заходи згідно 
проектно-кошторисної документації

227
31.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Форма зберігання 
документа

08352/08-42 Лист1234/01-02
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Ясинецькому О.В.

228
25.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

08406/08-42 Лист10-01-38/0368
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Маш'яновій Ю.М. та Грабчилевій Л.Л.

229
28.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

08319/08-42 Лист354/03-17
Про проведення навчання державних службовців

230
26.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління ветеринарної медицини в Запорізькій 
області

08440/08-46 Листб/н
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 1
Про надання відеозаписів із зовнішніх камер 
відеоспостереження

231
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

08327/08-40 Лист13-8-0.46-1202/9
Про надання інформації щодо можливої передачі 
земельних ділянок у користування "ТОВ 
"Андрівський гранітний кар'єр"

232
20.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08453/08-40 Лист13-8-0.46-1202/9
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ТОВ "Андрівський гранітний кар'єр"

233
26.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08489/08-40 Лист13-8-0.46-1215/9
Про надання інформації щодо земельної ділянки на 
території Молочанської міської ради Пологівського 
району

234
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області
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08383/08-23 Лист041311/5663
Про виділення вірусу африканської чуми свиней

235
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

08467/08-43 Лист8735/40/01-2021
ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про нагородження Шевченка Є.Є. (інші)

236
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

08278/08-46 Лист15/2-2019-21
Про надання інформації щодо виконання робіт 
ТОВ "АЛВС" по пр. Соборному, 234 в м. 
Запоріжжя

237
19.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08312/08-46 Лист15/3-529вих-21
Про надання інформації щодо ландшафтного 
заказника "Балка Жовтокручанська"

238
20.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08326/08-46 Лист15/4-305вих-21
Про надання інформації щодо передачі в оренду 
ФОП Калмикову О.С. водного об'єкту - ставу 
"Атманай"

239
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08354/08-49 Лист15/3-2173-21
Про відповідь на відзив Цикало Н.І., ТОВ "Мала 
Токмачка"

240
25.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08357/08-49 Лист15/1-1759-21
Про оскарження рішення по справі Долинської 
сільської ради

241
25.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08490/08-46 Лист27-3742вих-21
Про правомірність припинення централізованого 
водопостачання м.Вільнянськ

242
28.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства
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документа

08469/08-20 Лист01-08/1061
Про виділення коштів з екологічного обласного 
бюджету у 2022 році

243
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08276/08-49 Лист280/7020/21/321
Про копію ухвали суду по справі Барановської 
М.В. та виклик до суду на 06.09.2021

244
16.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08476/08-46 Лист2412/42-07/01-2
ЗАПОРІЗЬКЕ УПРАВЛІННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ НАЦПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ
Про внесення змін до обласної програми

245
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

08349/08-48 Лист2013
Про Акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку у Шевченківському районному 
суді м.Запоріжжя

246
20.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08444/08-48 Лист2054
Про вирішення питання щодо розміщення 
підрозділів територіальної оборони

247
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08484/08-48 Лист335/СК
Про виділення лекційної зали 23.09.2021

248
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Офіс реформ

08402/08-48 Лист2025
Про надання копії акту перевірки стану організації 
та ведення військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних у КП "Міський футбольний 
клуб "Металург"

249
26.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура
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08305/08-49 Лист50/1-3801вих21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави в суді по 
справі Драгнєва А.В.

250
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08345/08-46 Лист55/3-5308вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ДП "Мелітопольське лісове господарство"

251
27.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08355/08-49 Лист54-3071вих-21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про участь представника у проведенні виконавчих 
дій

252
19.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08356/08-49 Лист54-3051вих21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про проведення державної реєстрації права 
власності на земельні ділянки

253
19.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08358/08-49 Лист54-3059вих21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про проведення державної реєстрації права 
власності на земельні ділянки

254
19.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08420/08-46 Лист50-3888вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо місць видалення 
відходів у Бердянському районі

255
27.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08445/08-46 Лист153-3222вих21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо визнання 
незаконною земельної ділянки Щербакова О.В.

256
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ 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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08382/08-21 Лист02/1-32-03083
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПОВНОВАЖЕНЬ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про приватизації державного майна

257
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ 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

08272/08-22 Лист23/2308
Про привласнення балковому мосту назви "ім'я 
Олександра Шандиби" та встановлення 
меморіальної дошки

258
19.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Територіальне управління Служби судової охорони у 
Запорізькій області

08346/08-48 Лист39-791/21
Про усунення недоліків перевірки стану організації 
та ведення військового обліку

259
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

08483/08-46 Лист15712/41/32/01-2
Про фінансування заходів обласної програми

260
30.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08513/08-46 Лист59/33-3022н/т
Про організацію заходів з протидії акціям 
кібершпигунства та кібертероризу

261
12.08.2021від

№
від 31.08.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08307/08-45 Лист21-40-2700
Про призначення повторних місцевих виборів 
депутатів по багатомандатному виборчому округу 
№ 5 та № 6 Нововасилівської селищної ради 
Мелітопольського р-ну

262
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08361/08-08 Постанова306
Про Порядок утворення, зміни меж та центрів 
територіальних виборчих округів, що існують на 
постійній основі, для організації підготовки та 
проведення загальнодержавних виборів

263
20.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна авіаційна служба України

08387/08-28 Лист5845/1/4.7-21
Про надання інформації щодо заборгованості із 
виплати заробітної плати працівникам бюджетної 
сфери, а також працівникам сфери охорони 
здоров’я залежно від джерела фінансування

264
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

08317/08-39 ЛистВИХ №6142/0/
Про надання інформації щодо відмови у видачі 
дозволу на викиди АТ "Мотор Січ"

265
25.08.2021від

№
від 26.08.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08386/08-21 ЛистВИХ №6202/0/
Про проведення перегляду діючих регуляторних 
актів

266
27.08.2021від

№
від 28.08.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

08365/08-33 Лист12.3-13/3064
Про погіршення санітарно-епідемічної ситуації

267
26.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

08468/08-40 Лист5016/5/99-99-11-
Про припинення права користування земельними 
ділянками

268
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

08461/08-20 Лист2754/2/05-01/05
Про розподіл обсягу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності 

269
28.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України
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08341/08-28 Лист0000-0204-5/127
Про надання інформації щодо заходів із 
запобігання та протидії домашньому насильству

270
25.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08366/08-28 Лист0000-0204-3/128
Про надання інформації щодо мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства або 
насильства за ознакою статі

271
27.08.2021від

№
від 27.08.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08472/08-36 Лист0000-0201-0/129
Про надання інформації щодо дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах

272
30.08.2021від

№
від 30.08.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

08254/08-48 Лист3577/32-04/2-21
Про надання інформації щодо кисневого 
забезпечення закладів охорони здоров'я

273
20.08.2021від

№
від 25.08.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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