
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.09.21 по 04.09.21

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

08580/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про внесення змін до додатку 6 до рішення 
обласної ради від 29.07.2021 № 23 "Про внесення 
змін і доповнень до рішення обласної ради від 
29.12.2020 № 24 "Про обласний бюджет на 2021 
рік" (зі змінами та доповненнями)

1
02.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08600/08-34 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді)
Про необхідність прийняття обласної цільової 
програми національно-патріотичного виховання 
молоді на 2022-2025 роки

2
02.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

08618/08-29 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент ЦЗН)
Про затвердження уточненого Плану евакуації, 
приймання та розміщення евакуйованого населення 
у разі загрози виникнення або виникнення аварії на 
ВП "Запорізька АЕС"

3
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

08571/08-09 Депутатське звернення117д9/15-2021/2
НДУ І. ШИНКАРЕНКО
Про надання інформації щодо маргінальних земель

4
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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08599/08-09 Доповідна записка230д9/6-2021/27
НДУ БІЛОЗІР Л.М.
Про аналіз стану та перспективи розвитку сфери 
освіти

5
02.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

08624/08-09 Депутатське звернення111д9/15-2021/2
НДУ ПАВЛОВСЬКИЙ П.І.
Про вилучення з бібліотечних фондів книги 
"Принцеса + принцеса: довго і щасливо"

6
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08642/08-09 Депутатське звернення392/1
НДУ НІКІТІНА М.
Про надання інформації щодо відключення 
водопостачання у Михайлівській громаді

7
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

08518/08-15 Лист10094.2/21/24.4
Про надання інформації щодо стану впровадження 
державного моніторингу у галузі охорони 
атмосферного повітря в області

8
30.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08586/08-15 Лист10225.2/21/Х31.
Про додержання прав сімей військовополонених та 
військовослужбовців зниклих безвісти

9
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08589/08-15 Лист10230.2/21/24.4
Про надання інформації для проведення 
моніторингу дотримання права людини на безпечне 
для життя та здоров’я атмосферне повітря ПАТ 
"Запорізький металургійний комбінат 
"ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

10
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08640/08-15 Лист10380.2/21/49
Про надання інформації щодо грошової 
компенсації внутрішньо переміщеним особам

11
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

2



№
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

08564/08-40 Лист04/09/21
ГО "ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЗАПОРІЗЬКОГО 
КРАЮ"
Про вирішення питання щодо утримання земельної 
ділянки на території Петро-Михайлівської сільської 
ради

12
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08565/08-37 Листб/н
ГО "ТОВАРИСТВО БОЛГАРСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА 
КУЛЬТУРИ "РОДОЛЮБІЄ"
Про проведення фестивалю "Ізвор" 18.09.2021 в м. 
Бердянськ

13
02.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08576/08-44 Лист188
ГО "СТОП КОРУПЦІЇ"
Про проведення мирної акції 02.09.2021

14
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08552/08-49 Лист908/1727/19
ОСТРИК С.Ю.
Про касаційну скаргу по справі ТОВ "Анхель 
Альянс"

15
30.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08566/08-39 Лист31-08/2021
ПРОЄКТ APENA 3
Про заповнення Опитувальників "Поводження з 
твердими побутовими відходами у пілотних 
областях"

16
31.08.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08567/08-41 Лист171120/0021
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
Про дослідження інституту щодо інструментів 
місцевої демократії в умовах пандемії COVID-19

17
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08577/08-22 Лист214
ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНА МЕХАНІЗАЦІЯ"
Про погодження проїзду великогабаритного та 
великовагового транспортного засобу

18
02.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

3
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08602/08-37 Листб/н
ОРГКОМІТЕТ ФЕСТИВАЛЮ "ОБЕРІГ"
Про проведення Всеукраїнського фестивалю 
авторської пісні та співаної поезії "Оберіг"

19
02.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08635/08-51 Листб/н
ТОВ "УАЛІНУКС"
Про використання сучасного програмного 
забезпечення "Захищена платформа для запуску 
віртуальних машин і контейнерів"

20
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Суди

08525/08-49 Лист323/946/21
ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі ТОВ "Мала токмачка"

21
09.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08537/08-49 Постанова910/9577/21
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
ПОСТАНОВА суду по справі ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

22
26.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08517/08-06 Доручення40644/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про надання інформації щодо включення до 
Програми Президента України «Велике 
будівництво» на 2022 рік проект реконструкції 
міського палацу спорту в м. Бердянськ Запорізької 
області

23
31.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08531/08-06 Доручення40874/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради від 30.08.2021 щодо  вакцинації населення

24
01.09.2021від

№
від 01.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08532/08-03 Постанова911
Про затвердження Порядку формування та 
перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за 
кордон, їх електронних копій 

25
18.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Правові питання паперовий паперова

4
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08533/08-06 Доручення40257/1/1-21
(Д. Шмигаль) АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
Про звернення територіальних громад через 
заборгованість по заробітній платі медичним 
працівникам

26
01.09.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08547/08-06 Доручення39821/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про День Української Державності

27
01.09.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08561/08-06 Доручення41014/0/1-21
(О. Стефанішина) Про відзначення Дня Європи у 
2022 році

28
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08608/08-06 Доручення39710/1/1-21
(О. Резніков) Про звернення Посла Словацької 
Республіки в Україні пана Марека Шафіна щодо 
роботи ПрАТ «Запорізький залізорудний 
комбінат», акціонером якого є компанія 
«MINERFIN, a.s.»

29
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08614/08-06 Доручення1094/29/1-21
(Д. Шмигаль) Про проведення засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС

30
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08615/08-03 Постанова928
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 2019 р. № 808

31
01.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08616/08-03 Постанова1023-р
Про розподіл обсягу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на створення 
навчально-практичних центрів сучасної 
професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 
році

32
01.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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08627/08-17 Лист28408/0/2-21
(К. Мар'євич) Про виконання п. 8 протоколу № 97 
засідання Кабінету Міністрів України щодо 
посилення ефективності управління суб'єктами 
господарювання державного сектору економіки 
тощо

33
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08568/08-23 Лист21-2200-08/6886
Про проведення заходів з питань аграрного 
розвитку та земельних відносин з 09.09-11.09.2021 
в м.Одеса

34
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство економіки

08536/08-28 Лист4805-02/43526-0
Про погодження проєкту Закону України "Про 
колективні угоди та договори"

35
31.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

08629/08-20 Лист22/9.3-4842-21
Про проведення засідання Комісії з розгляду 
переліків об’єктів та заходів, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо підтримки територій, що 
зазнали негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту на сході України

36
02.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

08626/08-37 Лист10560/12.2
Про участь в реалізації національного проекту зі 
створення реєстрів культурної спадщини

37
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

08516/08-34 Лист7461/5.4
Про проведення Дня фізичної культури та спорту 
11.09.2021

38
31.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту 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

08546/08-34 Лист7516/15
Про проведення семінару-тренінгу з питань 
національно-патріотичного виховання 
23-25.09.2021

39
01.09.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08573/08-20 Лист1/11-6415
Про продовження реалізації пілотного проєкту 
щодо фінансування закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

40
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08590/08-32 Лист1/11-6426
Про надання пропозицій до проєкту постанови 
КМУ "Про затвердження Державної цільової 
соціальної програми відновлення та розбудови 
мережі гуртожитків для проживання здобувачів 
освіти закладів вищої освіти на 2022-2026 роки"

41
02.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08530/08-33 Лист28/25663/2-21
Про участь у нараді з питань формування 
COVID-сертифікатів по вакцинації 01.09.2021 о 
14-00

42
01.09.2021від

№
від 01.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

08514/08-25 Лист7/19/12882-21
Про надання інформації щодо наявності 
додаткових проектів в рамках програми "Велике 
будівництво", які будуть завершені до кінця 2021 
року 

43
31.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08515/08-41 Лист7/36.3/12905-21
Про надання пропозицій щодо транскордонного 
співробітництва в рамках Люблінського трикутника

44
31.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08557/08-27 Лист7/14.4.1/12983-2
Про надання актуальної інформації щодо 
проведення моніторингу та оцінки ступеня 
безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і 
послуг для осіб з інвалідністю

45
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08558/08-22 Лист7/10.1/12988-21
Про реалізацію Закону України від 14.07.2021 № 
1639-ІХ "Про заходи, спрямовані на подолання 
кризових явищ та забезпечення фінансової 
стабільності на ринку природного газу"

46
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08559/08-19 Лист7/19/12980-21
Про надання інформації щодо переліку 
інвестиційних програм в проєктів регіонального 
розвитку

47
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08560/08-20 Лист7/19.6/12977-21
Про надання попередніх пропозицій проєктів для 
участі у Програмі з відновлення України (ЄІБ)

48
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08574/08-26 Лист7/11.1/12969-21
Про направлення Протоколу № 4 щодо підготовки 
об'єктів ЖКГ та ПЕК до осінньо-зимового періоду 
2021/22 року

49
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08588/08-19 Лист7/34/13006-21
Про заповнення анкети щодо визначення даних та 
показників місцевої статистики

50
02.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08607/08-41 Лист7/19.6/13050-21
Про надання попередніх пропозицій проєктів для 
участі у Програмі з відновлення України (ЄІБ)

51
02.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики
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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

08523/08-35 Лист15216/0/2-21/57
Про проведення селекторної наради з питань 
патронату над дитиною 02.09.2021 о 14-00

52
31.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08534/08-35 Лист15240/0/2-21/57
Про отримання допомоги "пакунок малюка"

53
01.09.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08535/08-35 Лист15242/0/2-21/57
Про наказ Мінсоцполітики від 09.03.2021 № 115 
"Про затвердження Державного стандарту 
соціальної послуги догляду та виховання дітей в 
умовах, наближених до сімейних"

54
01.09.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08585/08-35 Лист14279/1/2-21/1
Про надання інформації щодо апробації 
інтегрованої моделі надання соціальних послуг 
сім'ям з дітьми, які належать до вразливих груп 
населення

55
02.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08605/08-35 Лист15363/0/2-21/57
Про оздоровлення дітей у ДП „УДЦ „Молода 
гвардія” 04-24.09.2021

56
02.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство фінансів

08563/08-20 Лист33030-07-5/2682
Про заходи із забезпечення та підвищення якості 
внутрішнього аудиту

57
31.08.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

08548/08-51 Лист1/06-4-9669
Про оголошення повторного збору клопотань на 
отримання коштів інтернет-субвенції

58
01.09.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08572/08-51 Лист1/06-3-9712
Про надання комплексної послуги "єМалятко "

59
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство юстиції

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08579/08-49 Лист65001616/15(20.
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження по справі Ярмощука М.А.

60
18.08.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Х Національна поліція України

08529/08-46 Лист10043/55/01-202
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНИХ 
РОЗСЛІДУВАНЬ
Про виділення коштів на поліпшення житлових 
умов поліцейських

61
18.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

08603/08-20 Лист01-01-40/4250
Про співфінансування будівництва спортивних 
споруд із штучним льодовим покриттям

62
02.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

08596/08-21 Лист1803/21-31
Про дотримання термінів надання 
адміністративних послуг

63
26.08.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

08554/08-09 Депутатське звернення416
ДМР КОРОЛЬОВ О.М.
Про включення до складу робочої групи з вивчення 
ситуації, яка склалася у Запорізькій міській раді

64
01.09.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Кам'янсько-Дніпровська міська рада

08541/08-20 Лист3352/15-04
Про виділення коштів на фінансування 
природоохоронних заходів у 2022 році

65
30.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Пологівська міська рада

08598/08-20 Лист3003/02.1-15
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
18.03.2021 № 140

66
25.08.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08611/08-09 Депутатське звернення03/08-2021
ДОР ЛЮЦКАНОВ В.П.
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі КЗ 
"Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст."

67
31.08.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08619/08-09 Депутатське звернення29
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на реконструкцію споруд 
водозабору і водопроводу в с.Ганнівка 
Приазовського р-ну

68
01.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

08569/08-54 Лист4063/01-11
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень 
законодавства у сфері ЦЗ, техногенної та пожежної 
безпеки

69
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08570/08-54 Лист4121/01-21
НДУ М.НІКІТІНА
Про виділення коштів на будівництво полігону 
твердих побутових відходів в .Гуляйполе

70
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08636/08-54 Лист01-26/1025
Про закінчення терміну дії договору оренди 
водного об'єкту Бородавки В.Р.

71
02.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Військові частини
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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

08544/08-48 Лист21-4975
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
Про виконання вимог законодавства з питань 
охорони державного кордону України

72
27.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08591/08-22 Лист01/194
ТДВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №5"
Про вирішення питання капітального ремонту 
дорожнього покриття по вул.Новобудов та 
проспекту Ювілейний

73
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08592/08-22 Лист19221/1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 2"
Про вирішення питання капітального ремонту 
дорожнього покриття по вул.Новобудов

74
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08593/08-22 Лист03/06
ПРАТ "ПЛУТОН"
Про вирішення питання капітального ремонту 
дорожнього покриття по вул.Новобудов

75
15.06.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08594/08-22 Лист21-06/08
НВТОВ "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНІКА"
Про вирішення питання капітального ремонту 
дорожнього покриття по вул.Новобудов та 
проспекту Ювілейний

76
16.06.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08520/08-40 Лист553
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про відкликання клопотання щодо реєстрації права 
власності на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення від 02.08.2021 
№ 496

77
28.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
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

08524/08-37 Лист229
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про участь у записі відеоролику до 
Всеукраїнського дня бібліотек 30.09.2021

78
01.09.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08597/08-40 Лист212/01-02
БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про надання у постійне користування та зміну 
цільового призначення земельної ділянки

79
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

08595/08-20 Лист07/2203
Про виділення коштів на реалізацію Інвестиційної 
програми 2020 року

80
02.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08584/08-22 Лист468
КП "ТОКМАК БІОЕНЕРГІЯ"
Про погашення заборгованості за послуги з 
теплопостачання

81
02.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи культури

08550/08-43 Лист79/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ В.Г. МАГАРА" ЗОР
Про нагородження Бобрової Т.М.

82
27.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Дніпропетровська ОДА

08604/08-37 Лист32-4075/0/2-21
Про участь у етнофестивалі "Петриківський 
дивоцвіт" 04.09.2021 у смт Петриківка 
Дніпровського району Дніпропетровської обл.

83
02.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Житомирська ОДА

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

08628/08-37 Лист4932/2-21/44
Про участь у Всеукраїнському 
культурно-мистецькому фестивалі "ZT-EXPO 2021" 
23-24.09.2021

84
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Закарпатська ОДА

08625/08-37 Лист06-37/2511
Про проведення Міжнародного туристичного 
форуму на Закарпатті 30.09-01.10.2021

85
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

08575/08-16 Лист44-01/2395
(Ю. Свириденко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
30.08.2021

86
30.08.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Президент України

08521/08-02 Указ452/2021
Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 30 липня 2021 року "Про заходи з 
нейтралізації загроз в енергетичній сфері"

87
28.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

08633/08-22 Лист01-27/0959
Про вирішення питання щодо арештованого судна 
"Rusen mete"

88
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

08545/08-39 Лист01-28/0824
Про надання роз'яснень щодо погодження 
розширення території національного природного 
парку «Великий Луг» за рахунок включення 
акваторії Василівської затоки та східної частини 
акваторії Каховського водосховища, загальною 
площею 9274,0325 га

89
28.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

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

08526/08-43 Лист01-48/575
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Савенковій А.В.

90
28.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08527/08-43 Лист01-48/574
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Гужві Л.М.

91
28.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08528/08-43 Лист01-48/573
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Болєстєвій О.В.

92
28.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08539/08-21 Лист1722/01-33
Про безоплатну передачу комп'ютерної техніки

93
31.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08540/08-20 Лист1789/01-22
Про виділення коштів на фінансування об'єктів 
незавершеного будівництва

94
28.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08637/08-42 Лист01-31/597
Про надання копій розпоряджень щодо 
реорганізації РДА

95
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

08522/08-22 Лист02-01-16/1181
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про оновлення дорожньої розмітки

96
31.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08555/08-20 Лист06-11/4287
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на ремонт доріг місцевого 
значення

97
01.09.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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08582/08-27 Лист02-01-16/1189
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

98
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08621/08-20 Лист01-69/821
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування капітального ремонту покрівлі 
КЗ "ЗДО "Казка"

99
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08622/08-20 Лист01-69/822
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування капітального ремонту покрівлі 
музичної школи

100
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08623/08-20 Лист01-69/823
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування капітального ремонту площі біля 
будинку культури

101
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08631/08-20 Лист02-24/2052
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування природоохоронних заходів

102
30.08.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08632/08-20 Лист01-48/2504
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування на придбання устаткування для 
КНП "Запорізька центральна районна лікарня"

103
02.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент з питань  цивільного захисту населення

16
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08620/08-42 Доповідна запискаб/н
Про погодження призначення працівника, на якого 
покладаються обов'язки щодо забезпечення режиму 
секретності у Департаменті з питань цивільного 
захисту населення ЗОДА

104
03.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

08634/08-20 Лист07.2-08-06/7507
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

105
01.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

08551/08-49 Лист908/671/18(908/
Про відзив на позовну заяву ТОВ "Андрівський 
гранітний кар'єр"

106
27.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

08641/08-28 Лист08/03.4-06/8817
Про затримку виплати заробітної плати в КНП 
"Обласний перинатальний центр" ЗОР

107
31.08.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

08612/08-46 Лист1667/01/13-2021
Про надання довідки щодо посилення заходів з 
пожежної безпеки

108
31.08.2021від

№
від 03.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08630/08-40 Лист1564/01/14-2021
Про затвердження технічної документації на 
земельну ділянку по вул. Космічна, 140

109
31.08.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

08542/08-20 Лист0800-06-6/57678
Про виділення коштів КП для погашення 
заборгованості та перерахування поточних 
платежів до бюджету Фонду з метою фінансування 
пенсійних виплат

110
28.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура
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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

08553/08-49 Лист15/3-2167-21
Про відповідь на відзив по справі ТОВ "Мала 
Токмачка"

111
30.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08519/08-40 Лист554
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про відкликання клопотання щодо реєстрації права 
власності на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення від 02.08.2021 
№ 495

112
28.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08581/08-49 Лист10416/ОС
ПРИАЗОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження по справі ФГ "В-Фермер"

113
27.08.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

08610/08-42 Лист263/11-4/02-21
Про розміщення інформації щодо преміювання 
держслужбовців за результатами оцінювання

114
02.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Південно-східне міжобласне територіальне відділення 
антимонопольного комітету України

08543/08-22 Лист54-02/3253
Про надання роз'яснень з питань пасажирських 
перевезень

115
27.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Прокуратура

08578/08-49 Лист55-3941вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про відповідь на відзив по справі Кулієва В.Е. та 
Шкуріної Л.О.

116
14.07.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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08583/08-46 Лист52-2742-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо знесення або 
визнання права власності на об'єкті по пр. 
Соборному, 77 у м.Запоріжжі

117
27.08.2021від

№
від 02.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08601/08-46 Лист53-3307вих-21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо заходів 
цивільно-правового характеру до пам'ятки 
культурної спадщини по вул. Лікарняна, 3 у 
м.Запоріжжі

118
31.08.2021від

№
від 02.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08639/08-46 Лист54-3278вих-21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо об'єкта культурної 
спадщини по вул. Розенталь у м. Запоріжжі

119
02.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

08638/08-21 Лист02/1-38-03162
Про організацію заходу із залучення 
бізнес-асоціацій 22.09.2021

120
02.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08556/08-45 Лист21-40-2808
Про призначення повторних місцевих виборів 
Роздольської сільської ради Василівського р-ну

121
01.09.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна податкова служба України

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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Форма зберігання 
документа

08609/08-20 Лист11721/5/99-00-0
Про подання фінансового плану

122
02.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08587/08-29 Лист16-15013/163-2
Про надання інформації щодо учасників 
семінару-наради 

123
02.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

08538/08-33 Лист12.3-13/3507
Про виконання доручення КМУ від 14.06.2021 № 
29164/1/1-21 щодо санітарного та епідемічного 
благополуччя населення в літній період

124
31.08.2021від

№
від 01.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство України з питань мистецтв та 
мистецької освіти

08549/08-37 Лист1-17/2-1380/202
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 80-річчя з дня народження Богдана 
Ступки"

125
01.09.2021від

№
від 01.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державне космічне агентство України

08617/08-22 Лист2566-4-05-2021
Про участь у роботі конференції "Аерокосмічні 
технології в Україні" 09-10.09.2021

126
02.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

08562/08-48 Лист3761/18-09/2-21
Про виконання рішення РНБО України від 
15.04.2021 "Про заходи державної регіональної 
політики на підтримку децентралізації влади", 
уведеного в дію Указом Президента від 29.04.2021 
№ 180

127
01.09.2021від

№
від 02.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08606/08-48 Лист3784/32-04/2-21
Про надання інформації щодо закладів охорони 
здоров'я

128
02.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Фонд державного майна України

08613/08-42 Лист10-47-20370
Про надання кандидатури для призначення 
виконувачем обов’язків директора ДП "Хлібна база 
№ 74"

129
02.09.2021від

№
від 03.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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