
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 06.09.21 по 10.09.21

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

08681/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на галузь охорони здоров'я у 2021 році та 
внесення змін до заходів Програми розвитку 
охорони здоров'я у Запорізькій області на 
2018-2022 роки

1
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08759/08-20 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент культури)
Про виділення коштів на реставрацію будівлі 
пам'ятки архітектури національного значення 
"Земська управа у місті Олександрівськ" (КЗ 
"Запорізький обласний краєзнавчий музей" ЗОР)

2
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08810/08-34 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Управління молоді)
Про необхідність прийняття обласної цільової 
програми "Молодь Запорізького краю на 2022-2026 
роки"

3
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08811/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Управління молоді)
Про виділення додаткових коштів на діяльність 
обласних комунальних закладів сфери молоді та 
спорту, обласних спортивних організацій

4
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08812/08-20 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 облради від 26.01.2017 № 
58, зі змінами та доповненнями

5
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08813/08-20 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 облради від 26.01.2017 № 
58, зі змінами та доповненнями

6
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08883/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.БРУТМАН (Департамент житлово-комунального 
господарства)
Про виділення коштів на будівництво питного 
водопроводу від с.Люцерна до с.Георгієвське 
Вільнянського р-ну

7
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

08663/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент з питань цивільного 
захисту населення)
Про виділення коштів із обласного бюджету у 2021 
році за обласною Програмою нарощування 
регіонального матеріального резерву для 
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій на 
2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 18.03.2021 № 147

8
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08691/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент АПР)
Про виділення додаткових коштів в рамках 
реалізації Програми матеріально-технічної 
підтримки діяльності органів виконавчої влади в 
Запорізькій області на 2021-2023 роки

9
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

2
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Комітети Верховної Ради України

08723/08-09 Депутатське звернення04-30/13-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про Рекомендації слухань у Комітеті на тему: 
"Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної 
захищеності постраждалих осіб та актуальні 
завдання подолання наслідків"

10
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08732/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення слухань у Комітеті на тему: "Про 
стан виконання рішень міжнародних судів, 
Конституційного Суду України та інших судів 
України щодо соціальних виплат громадянам 
України" 16.09.2021 о 10-00

11
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ паперовий паперова

08873/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення круглого столу на тему: 
"Утвердження й зміцнення єдності суспільства, 
розбудова його інститутів для врегулювання 
нагальних питань соціального захисту ветеранів та 
членів їх сімей" 17.09.2021

12
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

08751/08-09 Депутатське звернення216д9/15-2021/2
НДУ РАХМАНІН С.І.
Про надання паспортів місць видалення відходів 
суб’єктів господарювання 

13
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08793/08-15 Лист425д9/6-2021/28
НДУ ОСТАПЕНКО А.Д.
Про проведення засідання робочої групи щодо 
розгляду проєкту закону України "Про 
Захисників/Захисниць України та членів їх сімей" 
10.09.2021 о 15-30

14
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

3
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08809/08-09 Депутатське звернення13д9/7-2021/280
НДУ О. ШУЛЯК
Про висловлення позиції щодо норм проєкту 
Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування 
сфери містобудівної діяльності"

15
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08875/08-09 Депутатське звернення248д9/15-2021/2
НДУ КОРЯВЧЕНКОВ Ю.В.
Про надання інформації щодо кількості коштів 
територіальних дорожніх фондів, які були 
спрямовані на утримання автомобільних доріг

16
09.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08876/08-09 Депутатське звернення75д9/15-2021/28
НДУ В. БЕЗГІН
Про надання оновленої контактної бази голів 
територіальних громад Запорізької області 

17
09.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08885/08-09 Депутатське звернення96д9/15-2021/28
НДУ А. КУНАЄВ
Про ревіталізацію річки Молочна

18
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

08741/08-15 Лист10442.2/21/32
Про надання інформації щодо дотримання прав 
дітей, які постраждали від домашнього насилля

19
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

08895/08-48 Лист3233
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2802
Про надання даних щодо стану цивільного 
середовища Запорізької області

20
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

08659/08-34 Листб/н
ГО "ПОЗАШЛЯХОВИЙ КЛУБ "ВЕРТИКАЛЬ 
4Х4"
Про проведення навчально-тренувальних змагань 
13.11.2021

21
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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08711/08-27 Лист348/3
ГС ВГО "НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ЛЮДЕЙ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ"
Про реалізацію проєкту "Національне партнерство 
- узгоджена доступність"

22
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Заявник

08736/08-40 Листб/н
ГР. НЕСКОРОМНИЙ В.В.
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою

23
30.08.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08661/08-38 Лист33/18
АСАМБЛЕЯ ДІЛОВИХ КІЛ ТОВ "ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ"ЗОЛОТИЙ ФОНД"
Про надання інформації щодо кращих підприємств 
області для внесення в Книгу Пошани "Золотий 
фонд"

24
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

08678/08-49 Адвокатський запит02-02/09
АДВОКАТ ЯРОШЕНКО О.О.
Про надання інформації щодо автомобільної 
дороги до с.Темирівка

25
02.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08682/08-27 Лист390/4/1/7-07/2
ДП "НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ"
Про співробітництво

26
30.08.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08687/08-19 Лист01-07/246
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про надання інформації щодо територіальних 
тристоронніх соціально-економічних рад

27
01.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08712/08-22 Лист06/16
ФІАТУ
Про список установ, що не долучилися до роботи в 
Національній базі даних енергомоніторингу

28
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08713/08-37 Лист705/01-09-21
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про відзначення річниці проведення Першого 
З'їзду українських організацій Криму

29
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08745/08-19 Лист01-06/274
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про співпрацю

30
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08758/08-24 Лист01-122/2021
ПАТ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА 
КОМПАНІЯ"
Про співробітництво

31
06.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

08790/08-37 Лист039/07092021
НАЦІОНАЛЬНА ТУРИСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНИ
Про співпрацю зі стратегічного розвитку туризму у 
Запорізькій області

32
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08825/08-23 Лист345
ТОВ "ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ"
Про нанесення шкоди посівам 
сільськогосподарських культур

33
03.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08838/08-49 Листб/н
ОСТРИК С.Ю.
Про касаційну скаргу у справі ДП "Запорізьке 
лісомисливське господарство"

34
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08839/08-30 Лист09-1/09/2021
МІСЦЕВА АСОЦІАЦІЯ ОМС "РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР РОЗВИТКУ СПРОМОЖНИХ 
ТЕРГРОМАД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про проведення круглого столу 15.09.2021 
м.Пологи

35
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
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

08865/08-49 Лист26163/0/9-21
ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ
Про Щорічну доповідь за 2020 рік "Про стан 
забезпечення незалежності суддів в Україні"

36
09.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08870/08-38 Лист02/3205
ДП "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "УКРАЇНА"
Про замовлення службових посвідчень

37
08.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

08877/08-49 Адвокатський запит09/01/09/2021
АДВОКАТ ЗДОР А.О.
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ТОВ "ВЕКТОР БУД-ТОРГ"

38
09.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08882/08-22 Лист125/02-1621
ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"
Про надання інформації щодо стану розрахунків 
підприємств ТЕК

39
07.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Суди

08702/08-49 Ухвала640/14510/20
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ІСТА 
КИЄВА
Про ухвалу суду у справі щодо Ботіївської сільської 
ради

40
28.08.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

08752/08-28 Лист3487-21
Про надання інформації з питань запобігання та 
протидії домашньому насильству, насильству за 
ознакою статі та насильству стосовно дітей 

41
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08649/08-06 Доручення38584/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про Стратегію комунікації з питань 
євроатлантичної інтеграції України на період до 
2025 року

42
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08654/08-06 Доручення40534/3/1-21
ПЛАН організації виконання рішення РНБО 
України від 30.07.2021 "Про заходи з нейтралізації 
загроз в енергетичній сфері", введеного в дію 
Указом Президента України від 28.08.2021 № 452

43
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08655/08-03 Постанова932
Про затвердження Типового положення про 
територіальну комісію з питань узгодження 
заборгованості з різниці в тарифах

44
01.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08708/08-17 Лист28620/0/2-21
(О. Ярема) Про стан виконання завдань, 
визначених у резолюціях Прем'єр-міністра України

45
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08735/08-06 Доручення41489/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про службове відрядження до 
Донецької області (м. Маріуполь) 12-14.09.2021

46
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08760/08-17 Лист28867/0/2-21
(К. Мар'євич) Про аналітичну записку "Щодо 
унормування функціонування міських агломерацій"

47
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08765/08-17 Лист28878/0/2-21
(К. Мар'євич) Про проведення засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС 09.09.2021 о 10-00

48
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08843/08-17 Лист29013/0/2-21
(К. Мар'євич) Про вжиття заходів, спрямованих на 
збереження майна ДП "Хлібна база № 74"

49
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

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

08844/08-06 Доручення41585/1/1-21
(О. Любченко) Про проблемні питання реалізації 
субпроєкту НКПВУ

50
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08879/08-03 Розпорядження1076-р
Про внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 05.06.2019 р. №393

51
08.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08884/08-06 Доручення39418/1/1-21
(М. Федоров) Про виплату заробітної плати 
педпрацівникам шкіл до кінця 2021 року

52
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08890/08-03 Розпорядження1069-р
Про затвердження плану заходів з розвитку 
широкосмугового доступу до Інтернету на 
2021—2022 роки

53
08.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

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

08772/08-22 ЛистЦ-2-88/4525-21
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення відкритого обговорення проєкту 
Інвестиційної програми з розподілу електричної 
енергії на 2022 рік 24.09.2021 о 13-00

54
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08773/08-22 ЛистЦЕ-7/3214
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення відкритого обговорення проєкту 
"План розвитку систем розподілу електричної 
енергії на 2022-2026 рік 22.09.2021 о 13-00

55
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08669/08-38 Лист21-2100-08/6708
Про зняття з контролю документів

56
28.08.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

9



№
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

08861/08-23 Лист21-2010-08/7187
Про оновлення інформації у сфері 
сільськогосподарської дорадчої діяльності

57
08.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економіки

08653/08-31 Лист2601-06/44043-0
Про проблемні питання публічних закупівель в 
сфері організації харчування в закладах освіти

58
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

08891/08-19 Лист3031-06/44980-0
Про створення робочих місць внаслідок реалізації 
інвестиційних проєктів

59
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

08657/08-37 Лист10579/9.4
Про святкування державних свят

60
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08826/08-37 Лист10803/5.4
Про звітування щодо виявлених адміністративних 
правопорушень у частині порушення умов 
демонстрування і розповсюдження фільмів

61
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08889/08-37 Лист10863/6.11.7
Про надання інформації щодо пам'яток культурної 
спадщини

62
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

08746/08-34 Лист7672/3.2
Про участь у презентації конкурсу "Мріємо та 
діємо" 09.09.2021 о 15-00

63
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08842/08-34 Лист7770/15
Про участь у Всеукраїнській акції "Покрова героїв. 
Донеччина" 13-15.10.2021 у м. Святогірськ 

64
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08869/08-34 Лист7809/3.4
Про проведення презентації "Чим живе українська 
молодь" 20.09.2021 о 10-00

65
09.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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08764/08-48 Лист220/5955
Про надання інформації щодо виконання заходів з 
підготовки території держави до оборони у 2021 
році

66
06.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08677/08-43 Лист1/11-6250
Про присвоєння почесного звання Афанасьєвій 
Л.В.

67
27.08.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08781/08-32 Лист1/9-451
Про проведення онлайн-наради з питань організації 
навчального року 10.09.2021 о 13-00

68
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

08858/08-32 Лист1/9-457
Про проведення форуму "Позашкільна освіта без 
бар'єрів" 21.09.2021 (м.Київ)

69
09.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

08888/08-32 Лист1/11-6661
Про закупівлю засобів навчання на реалізацію 
програми "Спроможна школа для кращих 
результатів"

70
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08650/08-33 Лист25-04/25985/2-2
Про запрошення на нараду керівників 
онкодиспансерів 10.09.2021 об 11-30

71
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08671/08-33 Лист28/26038/2-21
Про участь у нараді 07.09.2021 о 16-00

72
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08692/08-33 Лист28/26071/2-21
Про участь у нараді 07.09.2021 о 14-00

73
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08754/08-33 Лист26-04/26239/2-2
Про постанову ГДСЛУ від 06.09.2021 №10 "Про 
затвердження протиепідемічних заходів у закладах 
освіти на період карантину у зв'язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)"

74
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08762/08-33 Лист25-04/26301/2-2
Про надання інформації щодо оновлення статусу 
централізованого кисню та ліжкомісць під 
COVID-19

75
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08766/08-33 Лист27/26348/2-21
Про завершення реалізації проєктів з будівництва 
приймальних відділень в опорних закладах охорони 
здоров’я у госпітальних округах

76
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08855/08-33 Лист28/26481/2-21
Про підключення закладів охорони здоров`я до 
інтернету

77
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08874/08-33 Лист28/26603/2-21
Про забезпечення роботи національного 
контакт-центру МОЗ з протидії поширенню 
COVID-19

78
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

08651/08-25 Лист7/14.1/13111-21
Про окремі питання надання будівельного паспорта 
забудови земельної ділянки

79
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08693/08-39 Лист7/34.3/13153-21
Про протокольне рішення від 31.08.2021 щодо 
виконання рішення РНБО України від 15 квітня 
2021 року "Про заходи державної регіональної 
політики на підтримку децентралізації влади" 
введеного в дію Указом Президента України від 
29.04.2021 № 180/2021

80
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08694/08-39 Лист7/9.4/13148-21
Про надання інформації щодо проведення акції "За 
чисте довкілля"

81
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08705/08-26 Лист7/10.1/13152-21
Про створення Територіальних комісій з питань 
узгодження заборгованості з різниці в тарифах

82
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
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

08721/08-50 Лист7/4/13191-21
Про проведення селекторної наради 08.09.2021 о 
17-00

83
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08722/08-26 Лист7/10.4/13179-21
Про участь у нараді щодо підготовки до 
опалювального сезону 2021/2022рр. 09.09.2021 о 
12-00 

84
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08768/08-26 Лист7/11/13224-21
Про ідентифікацію та відбір проєктів 
державно-приватного партнерства галузі ЖКГ

85
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08868/08-22 Лист7/13.4/13368-21
Про проведення виставкових заходів "Елком 
Україна" 14-16.09.2021

86
09.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08871/08-29 Лист7/33/13383-21
Про уточнення Плану протидії загрозам і 
реагування на надзвичайні ситуації 
осінньо-зимового періоду 2021/2022

87
09.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08872/08-26 Лист7/9.4/13380-21
Про зняття з контролю листа від 27.05.2021 № 
7/9.4/7674-21

88
09.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08886/08-30 Лист7/35/13447-21
Про онлайн-опитування територіальних громад в 
рамках проєкту ОЕСР "Підтримка реформи 
децентралізації в Україні в 2021–2022 роках"

89
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08892/08-30 Лист7/34/13461-21
Про проведення онлайн-тренінгів з питань 
розвитку інституту старости 15.09-01.10.2021

90
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

08648/08-28 Лист4708-06/44058-0
 (з 13.09.2021Про надання інформації щодо стану 
погашення заборгованості із заробітної плати 

91
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

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

Міністерство соціальної політики

08724/08-28 Лист15542/0/2-21/57
Про прийняті нормативно-правові акти

92
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

08652/08-28 Лист9143/05/09.4-21
Про виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення

93
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08808/08-24 Лист9325/05/09.2-21
Про надання інформації щодо стану забезпечення 
житлом осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України з 
нагоди 30 річниці Дня Незалежності

94
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Міністерство фінансів

08733/08-20 Лист04140-15-6/2734
Про результати аналізу бюджетних запитів на 
2022-2024 роки

95
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

08734/08-51 Лист1/06-2-9885
Про повторну експертизу проєктів інформатизації

96
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08753/08-51 Лист1/06-3-9902
Про подання звітності через модуль "Статичний 
моніторинг функціонування центрів надання 
адміністративних послуг"

97
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

08807/08-51 Лист1/06-2-9948
Про заміну додатку в листі № 1/06-2-9885 від 
07.09.2021 щодо повторної експертизи проєктів 
інформатизації

98
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

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

08756/08-20 Лист03-3624/46
Про співфінансуваня будівництва спортивних 
споруд із штучним льодовим покриттям

99
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

08686/08-39 Лист01/03-33/02766
Про проведення "Еко Форуму-2021" 14-16.09.2021

100
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

08880/08-38 Лист3790/02-02-8
Про зняття з контролю документів

101
09.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання документообігу апарату 

облдержадміністрації
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

08660/08-30 Лист06-2045/47-1
Про надання роз'яснень щодо отримання грошової 
компенсації Ніколаєнко В.О.

102
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08782/08-20 Лист03-2049/26-1
Про виділення субвенції на співфінансування 
заходів

103
03.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08835/08-20 Лист03-3520/38
Про надання пропозицій до Переліку 
природоохоронних заходів на 2022 рік

104
31.08.2021від

№
від 09.09.2021
№ 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

08857/08-43 Лист03-01-13/2709
Про нагородження Азарової Л.Г.

105
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

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

08784/08-25 Лист08/21-910
Про вирішення питання завершення будівельних 
робіт по реконструкції приймальної камери 
очисних споруд м.Дніпрорудне

106
03.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

08769/08-40 Лист3510/05-04
Про надання роз'яснення щодо повноважень по 
розпорядженню земельними ділянками водного 
фонду під гідротехнічними спорудами

107
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Оріхівська міська рада

08729/08-20 Лист03-05/1090
Про виділення коштів на вуличне освітлення 
с.Нестерянка

108
01.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська міська рада

08665/08-20 Лист3086/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних очисних споруд м.Пологи

109
31.08.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

08783/08-20 Лист03-35/5426
Про виділення субвенції на півфінансування 
заходів 

110
02.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ 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

08707/08-09 Депутатське звернення35
ДОР МАШИНСЬКИЙ О.
Про ремонт дороги С081706 Новодворівка - 
Новомлинівка Розівської територіальної громади

111
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08672/08-54 Лист4179/01-10
ДОР МАТВІЄНКО В.В.
Про виділення коштів на придбання шкільного 
автобусу

112
02.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08673/08-54 Лист4178/01-10
ДОР МАТВІЄНКО В.В.
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту автодороги СОЗ-Чистопілля-Кутузівка

113
02.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08718/08-54 Лист01-26/1040
Про проведення наради з питань виділення 
субвенції на житло для дітей-сиріт 08.09.2021 об 
11-00

114
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08742/08-54 Лист3936/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт електрощитової 
ВРП-04кВ

115
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08743/08-54 Лист01-26/1039
Про закінчення терміну дії договору оренди 
водного об'єкта Раєвої А.Ф,

116
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08847/08-54 Лист3931/01-11
Про збільшення обсягів фінансування

117
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08848/08-54 Лист4160/01-11
Про надання фінансової підтримки КП 
"Облводоканал" ЗОР

118
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08849/08-54 Лист4201/01-11
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" ЗОР
Про розгляд звернення КНП "К.-Дніпровський 
центр первинної медико-санітарної допомоги" 
щодо виділення коштів на капітальний ремонт 
першого поверху

119
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08850/08-54 Лист4223/01-11
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на заміну покрівлі

120
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

08827/08-09 Депутатське звернення29
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання копії проєктів кошторисів на 2022 рік 
комунальних установ

121
06.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08851/08-09 Депутатське звернення31
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
06.09.2021

122
06.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

08780/08-22 Лист690-СЛ-12913-0
Про проведення ремонтних робіт 09.09.2021

123
06.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

08685/08-22 Лист001-008/3430
Про відстрочення виконання рішення РНБО 
України "Про заходи з нейтралізації загроз в 
енергетичній сфері"

124
31.08.2021від

№
від 06.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини
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08683/08-43 Лист35/1704
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Черноуса М.М. (інші)

125
02.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08834/08-48 Лист3/29/9/2-2591
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про внесення змін до обласної Програми в розділі 
№6 щодо забезпечення потреб громадської безпеки

126
02.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

08662/08-43 Лист03-49/21432
Про присвоєння почесного звання Васильцю В.І. та 
нагородження Маркіна М.І.

127
01.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08664/08-46 Лист812/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про зловживання співробітників правоохоронних 
органів під час реєстрації та розслідування 
кримінального провадження

128
31.08.2021від

№
від 06.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08714/08-22 Лист20
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО АВТО-СІЧ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

129
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08715/08-22 Лист21_09_10
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

130
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08716/08-22 Лист80
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

131
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08727/08-22 Лист1341
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про перелік споживачів, що знаходяться на 
території ліцензійної діяльності підприємства

132
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08777/08-49 Листб/н
ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про відповідь на відзив

133
06.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08788/08-22 Лист25
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення

134
06.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08791/08-22 Лист9
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення

135
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08804/08-25 Лист08-1/09
ТОВ "СК "СТРОІТЕЛЬ"
Про приєднання електричної установки для 
будівництва льодової ковзанки у м.Запоріжжя

136
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08841/08-22 Лист01/21-36
ТОВ АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення

137
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08852/08-49 Листб/н
ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про відповідь на відзив

138
07.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08896/08-22 Лист7135
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про запрошення на відкриті обговорення тарифу на 
послуги постачальника універсальної послуги 
24.09.2021 о 14-30

139
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08726/08-25 Лист317
КП "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖКГ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Про затвердження проєктної документації по 
об'єкту "Реконструкція та розширення полігону 
ТПВ "

140
31.08.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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08738/08-20 Лист4217
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на обладнання будівель 
системою пожежної сигналізації

141
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08794/08-40 Лист453
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянки державної 
власності в постійне користування 

142
07.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08795/08-40 Лист455
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянки державної 
власності в постійне користування 

143
07.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08796/08-40 Лист456
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянки державної 
власності в постійне користування 

144
07.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08797/08-40 Лист01-09/551
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про надання в постійне користування земельних 
ділянок

145
03.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08798/08-40 Лист01-09/556
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про внесення виправлень до матеріалів земельного 
кадастру в частині неправильного цільового 
призначення земельних ділянок

146
07.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08799/08-40 Лист01-09/5545
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про реєстрацію права постійного користування 
земельних ділянок

147
07.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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08845/08-43 Лист0809/04
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА 
ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦІАЦІЯ
Про нагородження Добренької І.М. та інших

148
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08864/08-20 Лист236
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів на заходи протипожежної 
безпеки

149
09.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

08775/08-20 Лист02/2325
Про фінансування проєкту

150
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08757/08-44 Лист100
ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "СОЛДАТСЬКИЙ 
ПРИВАЛ"
Про надання благодійної допомоги на придбання 
продуктів харчування для військовослужбовців

151
01.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08805/08-22 Лист08/09-1
ГС "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ОСБ М.ЗАПОРІЖЖЯ 
"РОЗВИТОК"
Про обслуговування внутрішньобудинкових 
газових мереж

152
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08829/08-33 Лист34
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ "ОСТОМІЯ"
Про участь у круглому столі з питань інтеграції 
стомованих хворих в суспільство 16.09.2021 о 
14-00

153
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Підприємства комунальної служби
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08737/08-09 Депутатське звернення477
КП "ТОКМАК БІОЕНЕРГІЯ"
Про звернення депутатів облради щодо отримання 
компенсації різниці ціни природного газу

154
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

08697/08-49 Лист2/326/273/2021
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі 2/326/273/2021

155
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08837/08-49 Лист330/2018/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі №330/2018/19

156
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

08846/08-37 Лист01/157
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про надання закладу статусу національного

157
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08666/08-33 Лист4180
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про відновлення госпітального відділення для 
ветеранів війни

158
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08739/08-20 Лист4216
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на протипожежні заходи

159
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

08688/08-20 Лист517
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення недоліків у 
сфері пожежної безпеки

160
02.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

23



№
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

08789/08-43 Лист02/3035
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Каплаушенка А.Г.

161
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08863/08-43 Лист660
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Віхляєва В.В.

162
03.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

08643/08-16 Лист09-07/45
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
від 06.09.2021 о 13-00

163
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08744/08-16 Лист41-01/1510
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
06.09.2021

164
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08878/08-16 Лист09-07/46
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
13.09.2021 о 13-00

165
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

08763/08-42 Лист01-40/0978
Про погодження призначення Онишка О.В.

166
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

08725/08-25 Лист01-28/0850
Про вирішення питання прискорення завершення 
будівельних робіт медичних амбулаторій

167
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08786/08-43 Лист01-42/0849
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Говтві І.В.

168
03.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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08853/08-49 Лист01-31/0808
Про надання роз'яснення щодо укладення 
додаткової угоди до договору на перевезення 
пасажирів

169
19.08.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08728/08-43 Лист01-18/0680
Про нагородження Жирової О.Г.

170
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

08771/08-43 Лист01-05-28/223-к
Про нагородження Голубєва А.П.

171
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08787/08-43 Лист01-48/600
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Воронко В.В.

172
06.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

08658/08-20 Лист02-06-10/570
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
фасадів по вул.Гагаріна буд.33

173
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08670/08-22 Лист356
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дорожнього покриття

174
02.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08679/08-22 Лист1052
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про придбання автомобілів медичної допомоги

175
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08680/08-22 Лист1053
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про придбання спеціалізованих автомобілів 
"поліцейського громади"

176
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

25



№
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

08690/08-20 Лист01-48/2561
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту мереж водопостачання с.Дніпрельстан

177
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08747/08-43 Лист242
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Миргородськоої О.О.

178
31.08.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08748/08-43 Лист244
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Сушко А.І.

179
31.08.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08749/08-43 Лист245
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Червоненко О.В.

180
31.08.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08750/08-43 Лист246
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Дон Н.І.

181
31.08.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08785/08-20 Лист01-48/2605
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на підтримку екосистеми 
регіону

182
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08803/08-20 Лист02-15/2048
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р0НУ
Про виділення коштів на співфінансування для 
придбання ноутбуків

183
30.08.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08806/08-20 Лист01-48/2602
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції амбулаторії в сел. 
Відрадне

184
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08831/08-20 Лист01-20/1280
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання машини для збору ТВП

185
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08832/08-20 Лист1719
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання машини для збору ТВП

186
31.08.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08833/08-20 Лист06-11/4303
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
реконструкцію системи водовідведення в смт 
Веселе

187
02.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08856/08-20 Лист1639
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання машини для збору ТВП

188
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08867/08-20 Лист01-48/2644
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування першочергових 
природоохоронних заходів

189
09.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08893/08-20 Лист2839-01-12
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування природоохоронних заходів

190
07.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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08894/08-20 Лист1295
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на заходи протипожежної 
безпеки

191
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

08689/08-25 Доповідна запискаб/н
Про проведення засідання координаційної ради 
облдержадміністрації з питань підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі 
08.09.2021

192
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

08719/08-42 Лист1.2-44/0400-2
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Караулову О.І.

193
03.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

08881/08-42 Лист376/03-17
Про проведення навчання державних службовців

194
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

08674/08-20 Лист07.2-08-06/7536
Про копію Протоколу щодо порушення 
бюджетного законодавства

195
02.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08755/08-20 Лист06.2-09-07/7693
Про стан використання субвенцій

196
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

28
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08800/08-40 Лист21316/5/08-01-1
Про надання права постійного користування на 
земельну ділянку

197
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08801/08-40 Лист21317/5/08-01-1
Про надання права постійного користування на 
земельну ділянку

198
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08802/08-40 Лист21315/5/08-01-1
Про надання права постійного користування на 
земельну ділянку

199
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

08684/08-43 Лист5301-5389/5305-
Про нагородження Базалієва Д.Г. (інші)

200
01.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08709/08-22 Лист5301-5355/5321-
Про виділення пально-мастильних матеріалів

201
31.08.2021від

№
від 07.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

08668/08-29 Лист061311/6008
Про виконання протоколу засідання ТЕБ та НС від 
08.06.2021

202
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

08710/08-46 Лист8085/6-2021
Про представлення інтересів КУ 
"Навчально-виховних комплекс "Основа" 
Преображенської сільської ради Оріхівського р-ну

203
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08828/08-46 Лист8131/6-2021
Про надання інформації щодо земельної ділянки в 
с.Абрикосівка Михайлівського р-ну

204
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

29



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08700/08-49 Ухвала908/1630/20
Про ухвалу суду у справі ДП "Бердянське лісове 
господарство"

205
02.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08701/08-49 Ухвала908/671/18(908/
Про ухвалу суду у справі ДП "Запорізький 
облавтодор"

206
31.08.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ДП "Запорізьке лісомисливське господарство"

08717/08-40 Лист448
Про надання земельних ділянок державної 
власності в постійне користування

207
03.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

08699/08-49 Лист13/634
Про відзив на позовну заяву щодо припинення 
права постійного користування земельною 
ділянкою

208
01.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

08774/08-46 Лист15/4-3900-10
Про надання інформації щодо порушення права на 
розпорядження будівлею собору по вул.О. 
Невського, 5 у м.Мелітополі

209
06.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08778/08-49 Лист15/1-946вих-21
Про повідомлення щодо вжиття заходів 
представницького характеру по справі ДП 
"Мелітопольське лісове господарство"

210
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08779/08-49 Лист15/2-2019-21
Про повідомлення щодо вжиття заходів 
представницького характеру по справі ТОВ 
"АЛВС"

211
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08854/08-49 Лист15/2-2019-21
Про позовну заяву по справі ТОВ "АЛВС"

212
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

30
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08862/08-28 Лист02-16/197
Про заходи до Всесвітнього дня дій за гідну працю 
(7 жовтня) та Міжнародного дня боротьби з 
бідністю (17 жовтня)

213
09.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08696/08-49 Лист280/6459/21/345
Про копію ухвали суду за позовом Пучкової Т.С.

214
02.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08698/08-49 Лист280/9523/20/342
Про виклик до суду за позовом АПР ЗОДА

215
31.08.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08720/08-49 Лист280/6459/21/345
Про копію ухвали суду за позовом Пучкової Т.С.

216
02.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

08644/08-39 Лист10-2-6/2001-21
Про результати проведеної природонної роботи за 
серпень 2021 року

217
01.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

08776/08-48 Лист344/СК
Про склад медичних призовних комісій

218
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства 
юстиції (м.Дніпро)

08675/08-49 Лист3220
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ ВІДДІЛ ДВС У 
ВАСИЛІВСЬКОМУ Р-НУ
Про відкриття виконавчого провадження у справі 
ТОВ "САН ВАТ"

219
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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08676/08-49 Лист3225
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ ВІДДІЛ ДВС У 
ВАСИЛІВСЬКОМУ Р-НУ
Про відкриття виконавчого провадження у справі 
ТОВ "САН ВАТ"

220
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура

08770/08-46 Лист50-4136вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про здійснення розрахунку недоодержаних доходів 
з користування земельними ділянками, які 
перебувають в користуванні у ТОВ "Ультра Ойл"

221
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08830/08-46 Лист55/3-5722вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо погодження проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
смт Кирилівка

222
08.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08859/08-46 Лист55/3-5542вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо виконання 
Кирилівською селищною радою рекомендацій 
щодо складання генпланів

223
02.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08860/08-46 Лист55/3-5543вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо виконання 
Кирилівською селищною радою рекомендацій 
щодо складання генпланів

224
02.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08704/08-49 Лист15/3-2159-21
Про заяву щодо виправлення описки у судовому 
рішенні у справі ЗАТ "Аграрний дім"

225
02.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08645/08-22 Лист19/2370
Про надання інформації щодо порядку відключення 
від електричних мереж житлових будинків по вул. 
Січі на о.Хортиця

226
30.08.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

32



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08646/08-26 Лист19/2369
Про надання інформації щодо порядку відключення 
від централізованого водопостачання житлових 
будинків по вул. Січі на о.Хортиця

227
30.08.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08647/08-43 Лист8/2402
Про нагородження Кочубея М.С. (інші)

228
01.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08814/08-40 Лист19/2453
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
для отримання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

229
06.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08815/08-40 Лист19/2454
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
для отримання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

230
06.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08816/08-40 Лист19/2455
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
для отримання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

231
06.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08817/08-40 Лист19/2456
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
для отримання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

232
06.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08818/08-40 Лист19/2457
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
для отримання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

233
06.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08819/08-40 Лист19/2458
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
для отримання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

234
06.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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08820/08-40 Лист19/2459
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
для отримання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

235
06.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08821/08-40 Лист19/2464
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
для отримання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

236
06.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08822/08-40 Лист19/2465
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
для отримання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

237
06.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08823/08-40 Лист19/2466
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
для отримання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

238
06.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08824/08-40 Лист19/2467
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
для отримання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

239
06.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08695/08-46 Лист59/5-1315нт
Про виділення карети швидкої медичної допомоги 
на 09.09.2021

240
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

08667/08-46 Лист4134/55/107/01-2
Про надання інформації щодо проведення робіт з 
видобутку надр ТОВ "Андрівський гранітний 
кар'єр"

241
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

08836/08-49 Лист280/5188/19/581
Про виклик до суду у справі ПРАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

242
06.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Державна архівна служба України

08731/08-38 Лист5339/3.02-7/0
Про створення страхового фонду документації 
Запорізької області

243
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна інспекція України з питань праці

08730/08-28 Лист6064/1/4.7-21
Про зняття з контролю листа від 02.07.2009 № 
810/0/15-09/13

244
06.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

08740/08-21 ЛистВИХ №6418/0/
Про проведення семінару з питань перегляду 
регуляторних актів на регіональному рівні 
10.09.2021 о 10-00

245
07.09.2021від

№
від 07.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

08767/08-37 Лист2045/13-0608/21
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів за результатами засідання Міжурядової 
українсько-німецької комісії

246
07.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

08840/08-22 Лист2881/2/05-03/20
Про проведення науково-практичного семінару 
"Актуальні питання фінансового планування та 
бухгалтерського обліку в дорожньому 
господарстві" 07-08.10.2021 в м.Одеса

247
09.09.2021від

№
від 09.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

08706/08-22 Лист66-01/15/5-21
Про надання пропозиції щодо фінансування заходів 
з місцевих бюджетів в рамках Державної цільової 
економічної програми енергоефективності

248
06.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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08887/08-22 Лист68-01/19/5-21
Про ідентифікацію та відбір проєктів 
державно-приватного партнерства у сфері 
енергозбереження

249
10.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство України з питань мистецтв та 
мистецької освіти

08792/08-37 Лист1-13/2-1411/202
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 70-річчя з дня народження Назарія 
Яремчука"

250
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

08656/08-28 Лист0000-0204-0/132
Про надання інформації щодо осіб, які 
постраждали від домашнього насильства

251
03.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08761/08-35 Лист0000-0201-0/134
Про надання інформації щодо утримання дітей, 
влаштованих на цілодобове перебування до 
закладів різних типів та форм власності

252
08.09.2021від

№
від 08.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

08866/08-21 Лист2346/15.0-7.3
Про незаконну діяльність ICC Ukraine

253
09.09.2021від

№
від 10.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

08703/08-49 Лист10-25-20111
Про пояснення щодо позову у справі ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

254
01.09.2021від

№
від 06.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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