
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 13.09.21 по 17.09.21

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

08995/08-20 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Управління молоді)
Про виділення коштів для фінансування Цільової 
програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Запорізькій області на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
26.01.2017 №58, зі змінами та доповненнями 

1
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09027/08-41 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Управління зовнішніх зносин)
Про підписання листа про наміри

2
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09044/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент капітального 
будівництва)
Про необхідність виділення коштів у 2021 році на 
завершення будівництва

3
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09125/08-37 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент культури)
Про створення Запорізької обласної кінокомісії при 
КЗ "Центр дозвілля "Перлина Хортиці" ЗОР

4
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Керівник апарату ОДА



№
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

09026/08-20 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Відділ взаємодії з правоохоронними 
органами)
Про вирішення питання щодо дофінансування 
обласної Програми сприяння розвитку 
матеріально-технічної бази, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин...

5
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09126/08-38 Доповідна запискаб/н
З .БОЙКО (Державний архів Запорізької області)
Про Програму розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2022-2024 роки

6
15.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

09040/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перезподіл коштів КНП "Дніпрорудненьська 
багатопрофільна міська лікарня" та КНП 
"Оріхівська багатопрофільна міська лікарня 
інтенсивного лікування"

7
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09122/08-09 Депутатський запит11/10-93
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про низьке покриття ефірним сигналом Т2 у 
м.Токмак, Приморськ, а також в інших населених 
пунктах Пологівського, Бердянського та 
Мелітопольського районах

8
10.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

09123/08-09 Депутатський запит11/10-88
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про низьку якість мобільного зв'язку у 
м.Приморськ, смт Кирилівка, с.Приморський 
посад, с.Степанівка Перша та інших курортах 
Приазов'я

9
10.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Народні депутати України

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08903/08-09 Депутатське звернення283д9/15-2021/2
НДУ ШТЕПА С.С.
Про включення добудови корпусу Запорізького 
ліцею "Перспектива" до об'єктів, які можуть бути 
профінансовані за рахунок ДФРР

10
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08950/08-15 Лист347д9/6-2021/28
НДУ Ю. ШАПОВАЛОВ
Про проведення відкритого засідання щодо 
важливості прийняття проекту Закону України 
"Про Загальнодержавну цільову соціальну 
програму "Питна вода України" на 2022 - 2026 
роки" 23.09.2021

11
13.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08959/08-09 Депутатське звернення96д9/15-2021/28
НДУ А. КУНАЄВ
Про проведення прямої гарячої лінії 28.09.2021

12
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

09055/08-09 Депутатське звернення223д9/15-2021/2
НДУ СОВСУН І.Р.
Про надання інформації щодо коштів, виділених на 
закупівлю та встановлення кисневих станцій у 
регіонах

13
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09090/08-09 Депутатське звернення118
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про виділення субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

14
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

08923/08-15 Лист10605.2/21/23.2
Про стан реалізації національного превентивного 
механізму у 2020 році

15
08.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09151/08-15 Лист10952.2/21/Х31.
Про надання інформації щодо виплати грошової 
допомоги до 5 травня

16
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

Банки

08914/08-20 Лист0150130/29112-2
ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК 
УКРАЇНИ У М. ЗАПОРІЖЖІ
Про фінансування видатків з будівництва, 
реконструкції, капітального ремонту автомобільних 
доріг

17
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

08962/08-28 Листб/н
ПОГ "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ"
Про надання послуг дистанційного перекладу з/на 
жестову мову

18
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09087/08-41 Листб/н
ГО "ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ"
Про участь у проєкті "Рівний - рівному"

19
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09131/08-44 Лист06/08-2021
ВГО "ОБ'ЄДНАННЯ ДРУЖИН І МАТЕРІВ 
БІЙЦІВ УЧАСНИКІВ АТО"
Про включення Ізмайлової С. до складу 
координаційної ради ветеранів АТО/ООС 
Запорізької області

20
27.08.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Заявник

08946/08-40 Листб/н
ГР. МАЛЯРЕНКО О.Я.
Про припинення дії договору оренди земельної 
ділянки

21
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08920/08-26 Лист01/09-21-443
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ЖКГ УКРАЇНИ
Про залучення представників роботодавців до 
складу територіальних комісій з питань узгодження 
заборгованості з різниці в тарифах

22
09.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

4



№
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

08929/08-51 Листб/н
ТОВ "НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ"
Про співробітництво

23
13.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08971/08-25 Лист19.1-34-1036
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ 
М.П.ШУЛЬГІНА" ДП "ДерждорНДІ"
Про інформаційний довідник щодо затверджених 
та скасованих будівельних норм 

24
08.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08983/08-39 Лист2/09-7
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ "ПОВОДЖЕННЯ З 
ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВСТВО, 
ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЇ"
Про проведення Форуму 28.10-29.10.2021 м. Рівне

25
10.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08994/08-22 Лист80
ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про обгрунтування підвищення рівня тарифу до 
1,20 грн/пас.км. за проїзд на приміських та 
міжміських внутрішньообласних автобусних 
маршрутах

26
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08997/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ДРОБЧАК Л.В.
Про позовну заяву у справі СГ "ФЕНІКС"

27
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08998/08-32 Лист02/П-931
ВБО "ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ"
Про співробітництво

28
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

09015/08-40 Лист18-05/306
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою

29
05.08.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

5



№
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

09019/08-41 Лист246
ДУ "ОФІС З РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
ЕКСПОРТУ"
Про запуск міжнародної версії Єдиного 
експортного веб-порталу 21.09.2021 о 14-00

30
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09023/08-26 Лист14/09/21
ТОВ "ГІДРОФЛОТУ УКРАЇНА"
Про впровадження сучасної технології для 
знезараження води

31
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09047/08-41 Лист15-09/2021-1
ПРОЄКТ APENA 3
Про проведення стартової зустрічі Проєкту APENA 
3 22-23/09/2021

32
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09077/08-35 Лист45/09
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ПРОЄКТ 
"УСПІШНА ЖІНКА"
Про співробітництво

33
09.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09081/08-48 Лист32/3497
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про проведення заходів 23.09.2021 о 12-00 
(м.Одеса)

34
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09082/08-48 Лист32/3502
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про проведення заходів 23.09.2021 о 14-00 
(м.Одеса)

35
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09094/08-49 Листб/н
МАЙСАК.В.О.
Про закриття провадження у справі СФГ 
"Клиновий" 

36
13.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

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

09095/08-49 Лист109
ТОВ "АГРАРНИЙ ДІМ"
Про апеляційну скаргу на рішення суду  по справі 
ТОВ "Аграрний дім"

37
13.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09096/08-49 Лист908/483/20
ЦИМБАЛ О.О.
Про апеляційну скаргу на рішення суду

38
18.08.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09129/08-22 Лист84
ДП "ПРЕМ'ЄР ЕКСПО"
Про запрошення на виставку гірничодобувної та 
дорожньо-будівельної галузі 05-07.10.2021 у 
м.Запоріжжі

39
15.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09148/08-24 Лист103/7626/37/2
ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Про надання інформації щодо наявності житла у гр. 
Приходько В.П. (та інші)

40
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

09149/08-24 Лист103/7618/37/2
ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Про надання інформації щодо наявності житла у гр. 
Погоріло О.В. (та інші)

41
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Суди

09118/08-49 Лист580/2634/20
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про повістку-повідомлення по справі ТОВ 
"Агрохімпродукт" на 29.09.2021

42
11.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

08909/08-18 Лист3545-21
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом серпня 2021 року 

43
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

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

08902/08-03 Постанова944
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106

44
08.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08906/08-03 Постанова946
Про внесення змін до пункту 4 Положення про 
порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків 
ветеранів війни

45
08.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08907/08-03 Постанова942
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 травня 2021 р. № 540

46
08.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08908/08-17 Лист29247/0/2-21
(В. Федорчук) Про переведення іншомовних 
загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів 
на українську мову як державну

47
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

08949/08-06 Доручення41733/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про рішення Міжвідомчої робочої 
групи з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення) від 
20.08.2021

48
13.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08976/08-03 Розпорядження883-р
Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 
роки з реалізації Національної стратегії із 
створення безбар’єрного простору в Україні на 
період до 2030 року

49
04.08.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09006/08-06 Доручення42235/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...
Про звернення депутатів Розівської селищної ради, 
в якому висловлюється стурбованість ситуацією з 
фінансовим забезпеченням закладів охорони 
здоров’я, в яких надається вторинна медична 
допомога

50
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09007/08-17 Лист29562/0/2-21
(В. Федорчук) Про стан виплати заробітної плати

51
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09012/08-03 Постанова843
Деякі питання соціального захисту дітей, 
влаштованих на цілодобове перебування до 
закладів різних типів, форм власності та 
підпорядкування

52
04.08.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09032/08-06 Доручення42866/0/1-21
Про вжиття заходів за результатами селекторної 
наради від 13.09.2021 стосовно збільшення 
вакцинації

53
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09034/08-06 Доручення10898/4/1-21
(О. Уруський) Про фінансування 
військово-лікарських комісій

54
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09051/08-06 Доручення42915/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ КАСАЙ Г.О.
Про забруднення повітря у Запоріжжі

55
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09052/08-06 Доручення42451/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про деякі заходи щодо соціального 
захисту ветеранів війни, сімей загиблих, які 
захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України

56
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09067/08-06 Доручення39081/2/1-21
(О. Стефанішина) Про стан мережі спеціалізованих 
служб підтримки осіб, які постраждали від 
домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі

57
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09097/08-06 Доручення42659/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу № 34 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
09.09.2021

58
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09098/08-06 Доручення40227/2/1-21
ПЛАН організації виконання рішення РНБО 
України від 14.05.2021 "Про Стратегію 
кібербезпеки України", введеного в дію Указом 
Президента України від 26.08.2021 № 447

59
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09100/08-03 Постанова970
Про внесення змін до Порядку формування базової 
мережі закладів культури

60
15.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09102/08-17 Лист29925/0/2-21
(В. Федорчук) Про зняття з контролю виконання 
питання сприяння взаємодії органів виконавчої 
влади з Уповноваженим Президента України з прав 
людей з інвалідністю з питань додержання прав 
осіб з інвалідністю

61
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09146/08-06 Доручення39463/1/1-21
ПЛАН організації виконання рішення РНБО 
України від 30.07.2021 "Про стан національної 
системи охорони здоров'я та невідкладні заходи 
щодо забезпечення громадян України медичною 
допомогою", введеного в дію Указом Президента 
України від 18.08.2021 № 369

62
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09147/08-03 Постанова961
Про затвердження Порядку тимчасового зупинення 
експорту препаратів крові, вироблених із 
заготовленої на території України плазми крові для 
фракціонування

63
15.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10



№
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

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАЕК "Енергоатом"

08926/08-22 Лист01-13774/06
Про надання відомостей до ліцензійних справ

64
06.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економіки

08897/08-28 Лист4708-01/45127-0
Про надання Протоколу від 20.08.2021 № 4 
засідання Міжвідомчої робочої групи з питань 
погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати 

65
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08898/08-28 Лист4708-01/45121-0
Про надання Протоколу від 02.09.2021 № 5 
засідання Міжвідомчої робочої групи з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення)

66
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09107/08-31 Лист4603-04/45745-0
Про проведення опитування стосовно послуг 
Експортно-кредитного агентства 

67
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09154/08-28 Лист4708-01/45840-0
Про протокол засідання Міжвідомчої робочої 
групи від 10.09.2021 №6

68
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

09083/08-39 Лист25/6-23/19704-2
Про оновлені Методичні рекомендації з 
розроблення регіональних планів управління 
відходами

69
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09008/08-37 Лист11022/6.11.6
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про проведення робіт по вул. Святого Миколая 
(Артема), 27 у м. Запоріжжі

70
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09010/08-27 Лист11036/5.11.2
Про проведення інформаційно-просвітницької 
кампанії "Україна без бер'єрів"

71
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09104/08-37 Лист11209/6.11.7
Про наказ щодо занесення об'єктів культурної 
спадщини до Державного реєстру

72
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09155/08-38 Лист11255/5.11.1
Про участь у навчальній програмі "Стійкість до 
впливів: ухвалення рішень на основі роботи з 
інформацією" 28-29.09.2021

73
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

08979/08-34 Лист7910/5.1
Про внесення змін до Державної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної культури і 
спорту на період до 2024 року

74
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08963/08-43 Лист1/11-6483
Про нагородження Мальцевої І.А.

75
06.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09003/08-32 Лист1/11-6770
Про погодження розподілу обсягу субвенції у 2021 
році «Спроможна школа для кращих результатів»

76
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

09152/08-32 Лист1/11-6855
Про висловлення подяки за участь у Всеукраїнській 
стратегічній сесії

77
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

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

08901/08-33 Лист27/26709/2-21
Про участь обласних лікарень у проєкті з 
реконструкції

78
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08905/08-33 Лист28/26642/2-21
Про підключення закладів до ЕСОЗ

79
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09050/08-33 Лист26-04/27142/2-2
Про використання уніфікованої айдентики 
"Вакцинація від COVID-19"

80
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09105/08-51 Лист28/27206/2-21
Про застосування електронних документів

81
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

08953/08-26 Лист7/11/13499-21
Про участь у XІХ Міжнародному конгресі 
"Інституційні та технічні аспекти реформування 
житлово-комунального господарства" 
19-20.10.2021

82
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08956/08-26 Лист7/10.1/13609-21
Про проведення наради з питань подолання 
кризових явищ на ринку природного газу 
15.09.2021 об 11-00

83
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08957/08-22 Лист7/10.1/13614-21
Про укладання мирових угод з НАК "Нафтогаз 
України"

84
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08958/08-25 Лист7/15.1/13568-21
Про опосередковану вартість спорудження житла

85
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08985/08-41 Лист1/12/3309-21
Про стан виконання Плану заходів за результатами 
П’ятнадцятого засідання Українсько-австрійської 
змішаної комісії з питань торговельно-економічних 
зв’язків

86
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09033/08-22 Лист7/29.1/13101-21
Про автоматизацію баз даних енергетичних та 
експлуатаційних характеристик будівель

87
03.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09054/08-19 Лист7/36.4/13810-21
Про підтримку агенцій регіонального розвитку

88
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09056/08-26 Лист7/10.1/13822-21
Про надання роз'яснення щодо Методики 
визначення заборгованості з різниці в тарифах

89
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09057/08-19 Лист7/19/13816-21
Про строки завершення реалізації програм і 
проєктів, фінансування яких здійснюється у 2021 
році за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

90
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09101/08-19 Лист7/19/13897-21
Про проведення засідання комісії ДФРР 22.09.2021 
о 18-00

91
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08952/08-28 Лист15879/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

92
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08984/08-28 Лист15939/0/2-21/47
Про надання інформації щодо дотримання права 
дітей, які постраждали від домашнього насилля

93
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09004/08-20 Лист16007/0/2-21/44
Про використання коштів субвенції

94
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09092/08-33 Лист16063/0/2-21/57
Про проведення заходів профілактики при 
СОVID-19

95
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

08910/08-37 Лист9474/05/11.1-21
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів з відзначення Дня пам’яті захисників 
України, які загинули в боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України

96
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08978/08-28 Лист9525/05/09.4-21
Про застосування постанови КМУ від 08.09.2021 № 
946 "Про внесення змін до пункту 4 Положення про 
порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків 
ветеранів війни"

97
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09080/08-20 Лист9547/09/09.4-21
Про подання оновленої інформації щодо потреби в 
наданні грошової компенсації

98
14.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09099/08-20 Лист9652/09/09.4-21
Про подання оновленої потреби на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення

99
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

08899/08-20 Лист05220-10-6/2790
Про надання інформації щодо субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

100
12.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09009/08-20 Лист07010-05-6/2814
Про ефективне спрямування коштів на освіту

101
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09049/08-20 Лист07010-05-6/2824
Про фінансування закладів професійно-технічної 
освіти у 2022 році

102
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

08977/08-51 Лист1/06-11-10190
Про запуск сервісу електронних конкурсів на 
онлайн платформі "ВзаємоДія"

103
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08986/08-51 Лист1/06-4-10200
Про створення робочих груп щодо перевірки 
наявності в населених пунктах волоконно-оптичних 
мереж

104
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09103/08-21 Лист1/06-3-10342
Про терміни подання інформації з питань надання 
адміністративних послуг

105
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09136/08-21 Лист1/06-3-10365
Про проведення наради з питань ефективного 
перерозподілу коштів субвенції на ЦНАПи 
20.09.2021 о 9-30

106
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09153/08-21 Лист1/06-3-10373
Про розміщення інформації щодо Платформи Дія 
Центрів 

107
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

09053/08-21 Лист80399/11011-4-2
Про надання електронних адрес для надання 
відомостей щодо нерухомого майна

108
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

16



№
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

Бердянський міськвиконком

08991/08-50 Лист01-2101/49-1
Про святкування Дня міста Бердянська 17.09.2021

109
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

08967/08-22 Лист02907/02-23/08
Про надання інформації щодо діяльності, 
пов'язаної з металобрухтом

110
10.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

09078/08-20 Лист3626/02-02-1
Про спрямування субвенції наданої у 2021 році з 
державного бюджету місцевим бюджетам

111
10.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

08924/08-26 Лист1841/21-23
Про виділення коштів для усунення аварійної 
ситуації в системі водопостачання

112
31.08.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08936/08-26 Лист1859/21-25
Про компенсацію різниці ціни природного газу

113
02.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

08925/08-20 Лист121
Про звернення депутатів міської ради щодо 
виділення коштів на ліквідацію стихійного лиха

114
08.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

09120/08-20 Лист03-01-22/2791
Про виділення коштів на реалізацію 
проєктно-кошторисної документації 

115
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09121/08-20 Лист03-01-19/2795
Про виділення коштів на об'єкти будівництва по 
програмі "Питна вода Запорізької області"

116
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська міська рада

08982/08-20 Лист02-29/780
Про виділення коштів на виконання заходів з 
озеленення території

117
10.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

08999/08-50 Лист03-05/1151
Про запрошення на урочисті заходи 17.09.2021 
м.Оріхів

118
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09018/08-20 Лист03-05/1162
Про виділення коштів на озеленення території

119
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська міська рада

09041/08-20 Лист3317/021-15
Про перерозподіл коштів з фонду охорони 
навколишнього природного середовища

120
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09073/08-20 Лист3326/02.1-24
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопроводу по вул. Єдності 

121
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ 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

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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08973/08-09 Депутатське звернення6
ДОР НІКОЛЕНКО О.В.
Про надання інформації щодо стану використання 
коштів на прибудову до Банівської ЗОШ

122
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09068/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ПЕРЕДЕРІЙ О.Г.
Про виділення коштів для Павлівської сільської 
ради

123
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09069/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ПЕРЕДЕРІЙ О.Г.
Про виділення коштів для Долинської сільської 
ради

124
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09070/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ПЕРЕДЕРІЙ О.Г.
Про виділення коштів для Новомиколаївської 
сільської ради

125
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09071/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ПЕРЕДЕРІЙ О.Г.
Про виділення коштів для Біленьківської сільської 
ради

126
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09085/08-09 Депутатське звернення98
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про виділення коштів на ремонт площі 
"Центральна" у м. Кам'янка-Дніпровська 
Василіського р-ну

127
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09091/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ПЕРЕДЕРІЙ О.Г.
Про виділення коштів для Новомиколаївської 
селищної ради та відкликання листа

128
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08911/08-54 Лист4310/01-10
ДОР МАШИНСЬКИЙ О.
Про ремонт дороги С081706 
Новодворівка-Новомлинівка

129
09.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08912/08-54 Лист4236/01-11
КНП "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ"
Про виділення коштів на потреби санаторію

130
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08930/08-54 Лист4090/01-11
ДОР І.ЛЄХ
Про збільшення фінансування Комплексної 
програми розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2021-2023 роки

131
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08931/08-54 Лист4088/01-11
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації щодо будівництва 
спортивних майданчиків з тренажерним 
обладнанням

132
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08932/08-54 Лист4276/01-27
ОРГКОМІТЕТ ФЕСТИВАЛЮ "ОБЕРІГ"
Про відновлення Всеукраїнського фестивалю 
авторської пісні та співаної поезії "Оберіг"

133
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08933/08-54 Лист4256/01-11
Про виділення коштів на реконструкції 
каналізаційних очисних споруд м.Пологи

134
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08934/08-54 Лист4027/01-11
Про заборгованість КП "Готель "Україна" ЗОР 

135
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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09028/08-54 Лист4278/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БУДИНОК 
ДИТИНИ "СОНЕЧКО" ЗОР
Про виділення коштів на улаштування пандусів та 
проведення поточних ремонтів електромереж КУ

136
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09029/08-54 Лист4264/01-11
КНП "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" МР
Про виділення коштів на створення на базі КНП 
дитячого стоматологічного відділення

137
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09030/08-54 Лист4000/01-05
Про підтримку діяльності КЗ "Запорізька 
спеціалізована ЗОШ-інтернат спортивного 
профілю" ЗОР

138
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09031/08-54 Лист4287/01-11
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА РОЗІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про розгляд звернення депутатів Розівської 
селищної ради щодо утримання закладу вторинної 
ланки медицини

139
13.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09045/08-54 Лист01-26/1072
Про надання інформації щодо тарифів на 
комунальні послуги

140
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09075/08-54 Лист4304/01-11
ДОР ЄРМОЛЕНКО К.О.
Про виділення коштів для благоустрою ігрових 
ділянок ДНЗ №169 "Берегиня"

141
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09076/08-54 Лист4268/01-11
Про виділення коштів на поповнення статутного 
капіталу КП

142
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

21



№
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09084/08-54 Лист4384/01-05
Про надання інформації щодо проведення форуму 
"Позашкільна освіта без бар'єрів" 21.09.2021 у 
м.Києві

143
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09128/08-54 Лист06-Б-379-2
Про надання соціальних послуг гр. Бачуріну П.П. в 
КУ "Запорізький дитячий будинок-інтернат" ЗОР

144
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

08988/08-09 Депутатське звернення33
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
13.09.2021

145
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

08927/08-43 Лист125-1044
Про нагородження Іванова С.В. та інших

146
13.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запоріжгаз"

09062/08-27 Лист690-Сл-13261-09
Про надання планів перспективного розвитку 
населених пунктів

147
13.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

08943/08-49 Лист910/9577/21
Про письмові пояснення по справі № 910/9577/21

148
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

09124/08-40 Лист1/38-458
Про засідання робочої групи щодо вирішення 
питання розробки технічної документації із 
землеустрою

149
15.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

22
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08922/08-48 Лист101/1499
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про виділення коштів на закупівлю спеціального 
автомобіля

150
31.08.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09114/08-48 Лист3/29/9/2-2679
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про внесення змін до Програми в розділ №10 
"Придбання матеріальних засобів речової служби"

151
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

09089/08-40 Лист08-29/22895
Про внесення змін до клопотання ВП ЗАЕС ДП 
"НАЕК "Енергоатом" від 25.03.2019 № 08-29/6509

152
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08913/08-40 Лист16/09
ТОВ "ОФІС-ЦЕНТР-2010"
Про надання земельної ділянки в оренду

153
07.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08921/08-40 Лист10-09-01
ТОВ "ТЕРА-ГАРАНТ"
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою по вул. Чубанова, 4 в м.Запоріжжі

154
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09109/08-22 Лист32
ТОВ "АВТОТРЕЙД-ХХІ"
Про вирішення питання щодо підвищення тарифу 
на пасажирські перевезення

155
13.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09110/08-22 Лист106
ФОП НАЛЮШНИЙ І.О.
Про вирішення питання щодо підвищення тарифу 
на пасажирські перевезення

156
13.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09111/08-22 Лист32
ТОВ "СІГМАТРАНС"
Про погодження паспорта автобусного маршруту 
"Запоріжжя (АС-3) - Веселянка"

157
07.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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09112/08-22 Лист33
ТОВ "СІГМАТРАНС"
Про звіт пасажирообстеження по маршруту 
"Запоріжжя (АС-3) - Веселянка"

158
07.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08955/08-40 Лист437
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки на території Долинської сільської 
територіальної громади

159
28.08.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08964/08-26 Лист5314/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату за житлово-комунальні послуги

160
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08965/08-26 Лист5313/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату за умовами договору КП 
"Михайлівський сількомунгосп"

161
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08981/08-37 Лист47
ГРЕЦЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
"ЕЛЛАДА"
Про проведення Фестивалю грецької культури 
"Мега Йорти" 25.09.2021 м.Маріуполь

162
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08990/08-27 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ
Про проєкт "Національне партнерство - узгоджена 
доступність"

163
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09059/08-40 Лист589
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО" 
Про надання в постійне користування земельні 
ділянки

164
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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09060/08-40 Лист587
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО" 
Про надання в постійне користування земельні 
ділянки

165
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09061/08-40 Лист588
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО" 
Про надання в постійне користування земельні 
ділянки

166
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09127/08-20 Лист01/175
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на придбання музичних 
інструментів

167
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09144/08-42 Лист211
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про преміювання Савенкової О.О. за вересень 2021 
року

168
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

09138/08-20 Лист07/2448
Про фінансування встановлення вузлів 
комерційного обліку питної води

169
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Суди

08939/08-49 Лист937/502/21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 27.09.2021

170
25.08.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08942/08-49 Лист331/2141/21/838
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію ухвали суду по справі Лісун О.П.

171
03.08.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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08945/08-48 Лист01-37/371/2021-
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про усунення недоліків щодо стану організації та 
ведення військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних

172
08.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09025/08-49 Лист376/1523/21/255
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду по справі Драгнєва А.В.

173
13.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

08966/08-20 Лист01/164
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на заходи протипожежної 
безпеки

174
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09079/08-20 Лист131
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА" ЗОР
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі

175
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08928/08-43 Лист4308
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про нагородження Шадай Т.В.

176
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09036/08-48 Лист01-16/2249
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5"
Про усунення недоліків щодо організації ведення 
військового обліку

177
13.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

26
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08972/08-25 Лист01/3095
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про реконструкцію приміщень частини другого 
поверху

178
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08975/08-43 Лист706/03
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про присвоєння почесного звання Бут Г.В.

179
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08987/08-43 Лист01.01-22/1996
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Білоножка С.В. (та інші)

180
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08993/08-32 Лист382
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ЗОШ-ІНТЕРНАТ № 7 І-ІІ 
СТУПЕНІВ"
Про участь у святковому концерті 24.09.2021 
м.Запоріжжя

181
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Кіровоградська ОДА

09011/08-23 Лист01-32/407/0.1
Про Міжнародну агропромислову виставку з 
польовою демонстрацією техніки та технологій 
"AgroExpo-2021" 29.09.-02.10.2021 в м. 
Кропивницькому

182
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

08915/08-16 Лист43-01/318
(О. Дніпров) Про проведення дискусії "Кінокомісії 
України" 15.09.2021 у м.Києві

183
09.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08916/08-16 Лист47-01/409
(Ю. Соколовська) Про питання нагородження

184
09.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08917/08-16 Лист45-01/1868
ГО "ФЕМІДА-15"
Про можливі протиправні дії керівника модульного 
містечка для внутрішньо переміщених осіб у 
м.Запоріжжя

185
09.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09002/08-16 Лист41-01/1551
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
13.09.2021

186
13.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09156/08-16 Лист09-07/47
(Я Козачок) Про проведення селекторної наради 
20.09.2021 о 13-00

187
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Президент України

09000/08-02 Указ466/2021
Про деякі заходи щодо соціального захисту 
ветеранів війни, сімей загиблих, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України

188
11.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

08980/08-50 Лист01-33/1029
Про запрошення на участь у фестивалі 
"Юшка-Фест-2021" 16.09.2021 м.Бердянськ

189
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09037/08-43 Лист01-41/1019
Про нагородження Мовчан Л.В.

190
13.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

08970/08-42 Лист01-41/0877
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Холоші А.І.

191
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09137/08-42 Лист01-41/0879
Про  погодження призначення Кругляк Н.Г.

192
14.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09139/08-50 Лист01-20/0870
Про підписання картки із зразками підписів

193
13.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09072/08-20 Лист01-27/0694
Про виділення коштів для придбання інсуліну 

194
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09042/08-42 Лист01-05-28/215-к
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Судакову І.І.

195
09.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09022/08-21 Лист01-26/638
Про надання копій розпоряджень щодо передачі 
нерухомого державного майна

196
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09088/08-20 Лист01-51/642
Про виділення коштів на ремонт системи 
забезпечення лікарняних ліжок медичним киснем

197
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09108/08-42 Лист01-31/636
Про погодження звільнення Рябовол Л.Д.

198
14.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

08937/08-20 Лист02-01-15/229
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування ремонту туалетів опорного 
закладу освіти "Матвіївський ЗНВК "Всесвіт"

199
03.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

29



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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08961/08-43 Лист01-69/841
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Осипенка М.Т.

200
09.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08969/08-20 Лист02-24/833
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на озеленення території 
громади

201
10.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09014/08-40 Лист06-24/1627
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про вирішення питань щодо земельних ділянок на 
території села Розумівка

202
13.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09043/08-20 Лист0137/03-02
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для проведення технічного 
переоснащення систем протипожежного захисту

203
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09074/08-20 Лист01-32/2134
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання сміттєвоза та 
контейнерів для збору ТПВ

204
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09086/08-40 Лист06-24/1628
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про ситуацію стосовно земель Долинської 
сільської ради

205
13.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09093/08-20 Лист1312
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт автодороги

206
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

30



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

09113/08-20 Лист02-01-15/972
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на озеленення території 
Матвіївської ОТГ

207
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09132/08-20 Лист2161
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування заходів щодо ліквідації 
підтоплення с.Костянтинівка

208
13.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

08960/08-42 Лист03-26/167
Про склад конкурсної комісії

209
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент фінансів

08954/08-50 Доповідна запискаб/н
Про скасування проведення перевірки виконання 
делегованих повноважень органів виконавчої влади

210
13.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09017/08-20 Лист08-33/1894
Про надання інформації щодо розподілу 
додаткового ресурсу обласного бюджету

211
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

09001/08-42 Лист01-28/0407
Про надання матеріальної допомоги Ядловській 
О.Л.

212
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

09130/08-42 Лист389/03-17
Про участь Кас'яненка Д.В, у проведенні навчання 
21.09.2021

213
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління транспорту та зв'язку

31



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

09039/08-22 Доповідна запискаб/н
Про затвердження плану проведення моніторингів 
стану обслуговування приміських і міжміських 
внутрішньообласних автобусних маршрутів 
загального користування у вересні 2021 року

214
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

09140/08-40 Лист21581/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

215
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09141/08-40 Лист21583/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

216
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09142/08-40 Лист21582/5/08-01-1
Про передачу земельних ділянок

217
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

08968/08-21 Лист13-8-0.53-4497/2
Про оренду приміщень

218
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

09046/08-22 Лист08/02.3-10/9362
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, що провадять господарську 
діяльність у сфері виробництва автомобільного 
палива

219
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

32



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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08947/08-21 Лист101311/6189
Про укладення договору оренди нерухомого майна 
по вул. Олександрівська, 9 у м.Запоріжжі

220
13.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

08992/08-46 Лист8268/6-2021
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
ПАТ "Запорізький рибокомбінат"

221
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

08941/08-49 Ухвала908/709/21
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Аграрний дім"

222
08.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09119/08-49 Ухвала908/671/18
УХВАЛА по справі ДП "Запорізький облавтодор"

223
09.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна організація "Регіональний фонд підтримки 
підприємництва в Запорізькій області"

09143/08-21 Лист02/80
Про участь у конференції 27.09.2021 

224
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

09115/08-49 Лист15/4-2394-21
Про заперечення на пояснення ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

225
15.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

08919/08-28 Лист02-16/199
Про зміни в плані роботи обласної тристоронньої 
соціально-економічної ради на ІІ півріччя 2021 
року 

226
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд
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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

09117/08-49 Постанова22-ц/807/2504/2
ПОСТАНОВА по справі Романенко Н.А.

227
13.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08940/08-49 Лист280/7020/21/353
Про копію ухвали суду по справі Барановської 
М.В.

228
08.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08948/08-49 Лист280/7020/21/353
Про копію ухвали суду по справі Барановської 
М.В.

229
08.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09048/08-46 Лист17-05/17-13-52/9
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У 
МІСТІ МЕЛІТОПОЛІ
Про надання інформації щодо дозвільних 
документів у сфері захисту довкілля

230
16.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

09005/08-42 Лист269/11-4/02-21
Про навчання голів місцевих державних 
адміністрацій 20.09-02.10.2021 та 11-22.10.2021

231
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

08935/08-20 Лист2118
Про погодження використання коштів для 
проведення "Єдиного всеукраїнського стрілецького 
дня"

232
08.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09038/08-48 Лист2181
Про доукомплектування військових частин ЗСУ

233
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства 
юстиції (м.Дніпро)
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

09133/08-46 Лист08-67/3704
Про Довідку за результатами перевірок щодо 
додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів за серпень 
2021 року

234
13.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

08938/08-46 Лист52-5619вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
ДП "Запорізьке лісомисливське господарство"

235
13.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08944/08-49 Лист52-5584вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про роз'яснення судового рішення по справі КП 
"Центр надання послуг", ТОВ "НВП "Аверс", 
Притики О.А.

236
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08974/08-46 Лист53-3590вих-21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо ботанічного 
заказника місцевого значення "Солов'їний гай"

237
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08989/08-46 Лист53-3613вих-21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо дозволу на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Градоліт"

238
13.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08996/08-46 Лист50-4291-вих21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо  вилучення або 
припинення права постійного користування ДП 
"Бердянське лісове господарство" земельними 
ділянками

239
14.09.2021від

№
від 14.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

35



№
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

09016/08-46 Лист54-3484вих21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
ДП "Запорізьке лісомисливське господарство"

240
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09063/08-46 Лист55/3-5803вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо погодження проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Олефіренко Є.В.

241
10.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09064/08-46 Лист55/3-5807вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо погодження проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВ "База відпочинку "Дружба"

242
10.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09065/08-46 Лист55/3-5812вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо погодження проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВ "Торговий дім "АК РИТМ"

243
10.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09066/08-46 Лист55/3-5798вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо погодження проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Куценко С.М.

244
10.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09116/08-46 Лист53-3555вих-21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
Карпенка В.В., Лисенко Т.О та Ємцевої О.Г.

245
10.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09134/08-46 Лист53-3688вих-21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо укладання 
охоронного договору за адресою: м.Запоріжжя, 
вул. Лікарняна, 3

246
15.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09135/08-46 Лист53-3551вих-21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо укладання 
охоронного договору за адресою: м.Запоріжжя, пр. 
Соборний, 183

247
10.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

09021/08-22 Лист19/2551
Про процедуру передачі в користування ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" кабельної лінії 35кВ

248
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08918/08-45 Лист21-40-3099
Про фінансування проведення повторних виборів 
депутата Берестівської сільської ради

249
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба геології та надр України

09150/08-39 Лист16246/01/09-21
Про проведення зустрічі щодо видобування 
корисних копалин на території регіону 05.10.2021 о 
9-00

250
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08900/08-29 Лист01-15494/262-2
Про комплексну перевірку 19-28.10.2021

251
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09106/08-23 Лист16-15776/161-2
ТОВ "ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ"
Про нанесення шкоди посівам 
сільськогосподарських культур

252
16.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09145/08-29 Лист16-15824/161-2
Про визначення рівнів надзвичайних ситуацій

253
17.09.2021від

№
від 17.09.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України
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08904/08-20 Лист2894/2/05-01/05
Про надання інформації щодо обсягу субвенції на 
будівництво автодоріг

254
10.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

09024/08-39 Лист02-18/7356-21
Про інвентаризацію лісових ресурсів, що 
знаходяться в територіальних громадах

255
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство розвитку туризму України

09013/08-22 Лист1221//02-21
Про надання інформації щодо стану автомобільних 
доріг

256
14.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

09035/08-38 Лист3012/27/15
Про зняття з контролю документів

257
15.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

09058/08-28 Лист0000-030102-5/1
Про надання інформації щодо дотримання прав 
підопічних інтернатних закладів

258
15.09.2021від

№
від 16.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

09020/08-47 Лист30-15/67672-21
Про Методичні рекомендації щодо застосування 
окремих положень Закону України "Про 
запобігання корупції"

259
09.09.2021від

№
від 15.09.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

08951/08-42 Лист89/92.01/22-21
Про проведення опитування з питання 
реформування системи оплати праці державних 
службовців

260
13.09.2021від

№
від 13.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Тип, 
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Форма зберігання 
документа

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