
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 20.09.21 по 24.09.21

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

09157/08-43 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент освіти) 
Про нагородження Бамбіндри Д.І. (інші)

1
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09158/08-43 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент освіти) 
Про нагородження Гончарової В.Г.

2
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09196/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент капітального 
будівництва)
Про необхідність виділення коштів у 2021 році на 
будівництво

3
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09217/08-21 Доповідна запискаб/н
Е.БРУТМАН (Департамент екомоміки)
Про стан виконання п.21 Протоколу наради голови 
щодо забезпечення оновлення у Єдиному 
державному реєстрі об'єктів державної власності 
інвентаризаційних даних про державне майно за 
результатами проведеної РДА роботи з актуалізації 
інвентаризаційних відомостей про державне майно, 
яке перебуває в їх управлінні

4
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09220/08-20 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент культури)
Про виділення коштів на придбання музичних 
інструментів для КЗ "Запорізька обласна 
філармонія" ЗОР

5
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
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

09226/08-43 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Передерія В.І.

6
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09259/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.БРУТМАН (Департамент житлово-комунального 
господарства)
Про виділення додаткових коштів на будівництво 
системи водопостачання сш. Новотавричеське 
Оріхівського району

7
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09326/08-20 Доповідна запискаб/н
З.НЕКРАСОВА (Дапартамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на підтримку Департаменту 
охорони здоров'я

8
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09402/08-33 Довідкаб/н
З.НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про створення робочої групи з вивчення причин 
повторного випадку зупинки серця учнів 
Запорізької гімназії №8

9
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09410/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент ЖКГ)
Про додаткове виділення у 2021 році коштів 
обласного бюджету на завершення будівельних 
робіт про проєкту "Питне водопостачання смт 
Розівка..."

10
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

09327/08-20 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО (Відділ інформаційно-комп'ютерного 
забезпечення)
Про перерозподіл коштів

11
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09211/08-22 Доповідна запискаб/н
В.ШУСТОВ (Управління стратегічних галузей 
промисловості)
Про результати позапланової перевірки 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури

12
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09218/08-20 Доповідна запискаб/н
В.ШУСТОВ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення від НС та виділення 
Департаменту ЦЗ коштів за зазначеною Програмою

13
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09219/08-20 Доповідна запискаб/н
В.ШУСТОВ (Департамент екології та природних 
ресурсів)
Про виділення коштів на впровадження 
автоматизованої геоінформаційної системи 
природного середовища Запорізької області

14
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09284/08-20 Доповідна запискаб/н
В.ШУСТОВ (Департамент екології)
Про виділення коштів на розвиток автоматизованої 
геоінформаційної системи природного середовища

15
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ паперовий паперова

09422/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Депаратмент екології)
Про включення пропозицій Департаменту захисту 
довкілля облдержадміністрації до проєкту Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, фінансування 
яких передбачено за рахунок обласного екофонду у 
2022 році

16
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

3



№
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

09179/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/2
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про придбання шкільного автобусу для 
перевезення дітей школи, розташованої в 
Копанівському старостинському окрузі Оріхівської 
об’єднаної територіальної громади

17
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09236/08-09 Депутатське звернення325д9/15-2021/2
НДУ КАМЕЛЬЧУК Ю.О.
Про недопущення примусової вакцинації 
працівників закладів освіти та відсторонення від 
роботи

18
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09249/08-09 Депутатське звернення287д9-1-2021/10
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник фізичної культури та спорту України" 
Полтавцю А.П.

19
14.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

09163/08-48 Лист724/311/71/2396
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2022
Про проведення навчання на протязі 
вересня-жовтня 2021 року

20
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

09271/08-44 Лист12/2
ГО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ"
Про співробітництво

21
31.08.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09280/08-44 Лист14
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО "РОДИНА 
КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про виділення коштів для родин загиблих 
захисників України в Запорізькій області

22
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

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

09293/08-20 Лист03-2021
ГРОМАДСЬКА РАДА ФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД 
СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про виділення коштів на реалізацію Програми 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

23
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09330/08-43 Лист102
ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "СОЛДАТСЬКИЙ 
ПРИВАЛ"
Про нагородження Трегубенко М.О. (інші)

24
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09400/08-44 Лист23/09-1
ГС "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ОСББ М.ЗАПОРІЖЖЯ 
"РОЗВИТОК"
Про додержання карантинних умов у ВНЗах 
м.Запоріжжя

25
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

09411/08-22 Листб/н
ТОВ "ЗАР ЕЙР СИСТЕМС"
Про запрошення на виставку Комунтех-Експо 
19-21.10.2021 (м.Київ)

26
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09161/08-35 Листб/н
ПРЕДСТАВНИЦЯ ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про співробітництво

27
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09162/08-22 ЛистЦЕ-7/3395
АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення відкритого обговорення 28.09.2021

28
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09164/08-34 Листб/н
ФЕДЕРАЦІЯ СТРОНГМЕНУ УКРАЇНИ
Про проведення Форуму 
"Молодь.Спорт.Майбутнє" 09.10-10.10.2021 м.Київ

29
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

5



№
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

09188/08-49 Листб/н
МАЙСАК О.Г.
Про заяву щодо поновлення провадження по справі 
Гавілей М.М.

30
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09195/08-41 ЛистUNDP/RPP/2021
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН
Про проведення заходу "Схід-Експо" 13-14.10.2021 
в м.Києві

31
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09213/08-22 Лист30
ФО-П ГОНЧАРОВ В.М.
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

32
14.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09215/08-20 Лист2574/10-16/11/21
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ 
ЕКСПЕРТИЗ
Про фінансування за Програмою профілактики 
правопорушень...

33
16.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09224/08-22 Лист44/09-1527/П/Пз
УКРІНТЕРЕНЕРГО
Про припинення постачання електричної енергії 
ДНІПРОВСЬКІЙ МИТНИЦІ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ

34
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09247/08-33 Лист20/01/709
ДУ "ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І 
МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА АЛКОГОЛЮ 
МОЗ УКРАЇНИ"
Про моніторинг наркотичної та алкогольної 
ситуації в Україні

35
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Охорона здоров'я 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

09270/08-41 Лист78/21
BETEN INGENIERIE
Про співробітництво 

36
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09274/08-39 Листб/н
ЦЕНТР РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про участь у круглому столі "Перспективи та 
можливості для екологічного відновлення в 
Азово-Чорноморському регіоні" 28.09.2021 
(м.Київ)

37
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09283/08-37 Листб/н
ІНСТИТУТ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ТА 
РЕЛІГІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про співробітництво

38
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09322/08-40 Листб/н
КРАМАРЕНКО Л.А.
Про рішення Михайлівського районного суду у 
справі №321/1395/18

39
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09323/08-49 Листб/н
АДВОКАТ СІДЕЛЬНИКОВА О.Л.
Про залучення доказів до матеріалів справи 
№330/899/21

40
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09358/08-43 Лист324
ВІДЗНАКА ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА 
МИЛОСЕРДЯ "ОРДЕН СВЯТОГО 
ПАНТЕЛЕЙМОНА"
Про співробітництво

41
21.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09413/08-34 Лист72
ПРОГРАМА "МРІЄМО ТА ДІЄМО"
Про участь у конкурсі "Молодь Тут: створи 
громаду молодіжних перспектив" та проведення 
презентації 27.09.2021 о 15-00

42
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту 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

09464/08-21 Лист345/09/21
ПРАТ "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"
Про проведення воркшопу для підприємців 
Запорізької області

43
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Суди

09407/08-49 Лист340/698/20(852/
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом 
Гордієнка В.В.

44
20.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09168/08-03 Розпорядження1117-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції створення та розвитку системи раннього 
втручання на період до 2026 року

45
15.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09174/08-06 Доручення43179/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вжиття заходів, спрямованих на протидію 
екологічної катастрофи в галузі атмосферного 
повітря на території Запорізької області 

46
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09175/08-06 Доручення43297/1/1-21
(О. Любченко) Про виконання рішення 
Міжвідомчої робочої групи з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення)

47
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09180/08-06 Доручення41962/1/1-21
(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 09.09.2021 до м.Києва

48
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

09181/08-06 Доручення43042/1/1-21
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

49
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09199/08-03 Постанова977
Про затвердження Методики визначення 
заборгованості з різниці в тарифах 

50
15.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09200/08-06 Доручення3726/59/1-21
(О. Резніков) Про деякі заходи щодо забезпечення 
права громадян на якісні та безпечні соціальні 
послуги

51
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09214/08-17 Лист30169/0/2-21
(А. Куцевол) Про продовження консультацій з 
країнами-учасницями стосовно узгодження проєкту 
програмного документу в рамках підготовки 
програми прикордонного співробітництва Interreg 
NEXT "Басейн Чорного моря" на 2021-2027 роки

52
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09223/08-06 Доручення41120/3/1-21
(Д. Шмигаль) Про проведення позачергового 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС 
21.09.2021 о 12-00

53
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09234/08-06 Доручення43435/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ МАСЛОВ Д.В.
Про стан заборгованості із заробітної плати перед 
лікарями та медиками

54
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09239/08-06 Доручення11139/8/1-21
(О. Резніков) Про виконання доручення Кабінету 
Міністрів України від 03.12.2018 № 1746/2т

55
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09288/08-06 Доручення43885/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про ефективне використання 
дороговартісного медичного обладнання

56
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Охорона здоров'я 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

09289/08-06 Доручення43182/1/1-21
(О. Резніков) НДУ П. МЕЛЬНИК
Про низьке покриття ефірним сигналом Т2 у 
м.Токмак, Приморськ, а також в інших населених 
пунктах Пологівського, Бердянського та 
Мелітопольського районах Запорізької області

57
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09290/08-04 Протокол43873/0/1-21
(Д. Шмигаль) ПРОТОКОЛ №35 позачергового 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
21.09.2021

58
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09291/08-06 Доручення26497/15/1-18
(О. Стефанішина) Про стан реалізації завдань, 
визначених Указом Президента України від 
26.05.2017 № 146 "Про заходи, пов'язані із 
запровадженням Європейським Союзом 
безвізового режиму для громадян України"

***Знято з "К" Указ ПУ № 146 листом ОПУ від 
11.09.2021 № 03-01/1609 (ОДА від 14.09.2021 № 
08932/08-16)

59
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09292/08-17 Лист30289/0/2-21
(В. Федорчук) Про аналітичну записку "Щодо 
кадрового забезпечення галузі охорони здоров’я"

60
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09299/08-17 Лист30306/0/2-21
(К. Мар'євич) Про розгляд звернення ОСББ 
"Аргумент" щодо постачання холодної води

61
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09403/08-06 Доручення43800/1/1-21
(О. Немчінов) Про затвердження персонального 
складу міжвідомчої робочої групи з розроблення та 
виконання програми "Здорова Україна"

62
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09416/08-17 Лист30703/0/2-21
(В. Федорчук) Про масове отруєння дітей у 
Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні 
№ 1"Школа-дитячий садок"

63
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Освіта і наука 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

09420/08-06 Доручення44240/0/1-21
(О. Стефанішина) Про інформування щодо 
запланованих заходів в рамках проведення 
щорічної Міжнародної кампанії "16 днів проти 
насильства"

64
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09448/08-17 Лист30724/0/2-21
(А. Куцевол) Про проведення заходу щодо 
створення Мережі Радників/-ць з гендерних питань 
в Україні 12-13.10.2021 (м.Київ)

65
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Інші корпорації

09263/08-22 Лист01/41991
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про участь у обговоренні Інвестиційної програми 
НЕК "Укренерго" на 2022 рік 

66
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

09412/08-34 Лист1524
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ
Про проведення засідання Координаційного штабу 
30.09.2021 (м.Запоріжжя)

67
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

09246/08-40 Лист21-1730-08/6952
Про інформаційні матеріали з питань земельної 
реформи

68
02.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ

09170/08-34 Лист43353/1/10-2021
Про підтримку обласної організації ФСТ "Динамо"  
України

69
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство економіки
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№
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

09336/08-31 Лист3822-07/46511-0
Про регулювання цін на продукцію харчування в 
закладах освіти

70
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09365/08-41 Лист3902-05/46600-0
Про план популяризації інвестиційного потенціалу 
України у світі на період до 2025 року

71
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

09238/08-28 Лист22/9.3-5200-21
Про проведення зустрічі з питань формування 
фондів тимчасового житла для внутрішньо 
переміщених осіб 29.09.2021 об 11-00

72
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

09172/08-41 Лист413/17-194/087-
Про Глобальну мережу міст, що навчаються

73
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

09301/08-39 Лист25/7-11/20095-2
Про підготовку відкритої бази даних Державного 
кадастру територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду України

74
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09421/08-39 Лист25/1-22/20317-2
Про консервацію земель шляхом залісення 

75
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

09198/08-38 Лист11332/5.11.2
Про розміщення відеороликів, пов'язаних з 80-ми 
роковинами трагедії Бабиного Яру

76
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
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

09295/08-38 Лист11368/5.11
Про підготовку проєкту концептуального 
документа стратегічного рівня – Стратегії 
комунікації державної політики інтеграції України 
до Європейського Союзу на період з 2022 по 2025 
роки

77
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

09242/08-34 Лист8104/3.3
Про проведення навчального семінару щодо 
стандартів участі молоді та процесів в Україні 
"50/50" 25-29.10.2021 в м.Києві

78
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09268/08-32 Лист1/9-478
Про проведення вебінару 05.10.2021 в рамках 
Програми EU4Skills

79
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

09356/08-23 Лист1/9-487
Про організацію освітнього процесу в закладах 
освіти під час "жовтого" рівня епідемічної 
небезпеки

80
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

09401/08-32 Лист2/332-21
Про проєкт "Вивчай світ-Рекламуй Україну"

81
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09171/08-33 Лист25-04/27361/2-2
Про погодження проєкту постанови КМУ "Деякі 
питання Національної стратегії здійснення 
контролю за онкологічними захворюваннями на 
період до 2030 року"

82
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09235/08-33 Лист25-04/27442/2-2
Про фінальне погодження концепції 
централізованого киснепостачання 

83
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09237/08-33 Лист27494/2-21
Про надання інформації щодо дітей-сиріт

84
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Охорона здоров'я 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

09241/08-33 Лист25-04/27521/2-2
Про рекомендації для медичних працівників, яки 
проводять щеплення проти коронавірусної 
хвороби, щодо диференціальної діагностики 
анафілактичної реакції та реакції, пов`язаної зі 
страхом імунізації

85
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09272/08-33 Лист20/27540/2-21
Про робочу зустріч з представниками пресслужб з 
питань комунікаційної кампанії щодо реімбурсації 
інсулінів 23.09.2021 о 15-00

86
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09297/08-33 Лист28/27559/2-21
Про впровадження електронних лікарняних листів

87
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09364/08-33 Лист28/27747/2-21
Про участь у нараді 27.09.2021 12-00

88
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09388/08-33 Лист38/53-21
Про надання високоякісної допомоги і догляд до, 
під час і після пологів жінкам та новонародженим

89
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

09169/08-26 Лист7/10.1/14007-21
Про надання роз'яснень до Методики визначення 
заборгованості з різниці в тарифах, затвердженої 
постановою КМУ від 15.09.2021 № 977

90
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09277/08-50 Лист7/4/14138-21
Про проведення селекторної наради 22.09.2021 о 
17-00

91
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09335/08-26 Лист7/10.1/14151-21
Про засідання Територіальних комісій з питань 
узгодження заборгованості з різниці в тарифах

92
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
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

09393/08-20 Лист7/14.2/14209-21
Про надання звітності щодо використання 
субвенції на розроблення комплексних планів

93
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09173/08-35 Лист16213/0/2-21/57
Про зняття з контролю документів

94
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09176/08-28 Лист16193/0/2-21/47
Про проведення Акції "Walk for Freedom" ("Хода за 
свободу") 16.10.2021

95
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09240/08-35 Лист16242/0/2-21/57
Про надання роз'яснення щодо послуги 
"муніципальна няня"

96
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09331/08-28 Лист16351/0/2-21/1
Про інформування щодо гарантійної підтримки 
технічного оснащення, переданого територіальним 
громадам

97
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09360/08-37 Лист16389/0/2-21/57
Про проведення пісенного конкурсу 02.10.2021 
м.Київ

98
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09418/08-28 Лист16439/0/2-21/51
Про індикатори виконання функцій у сфері 
соціального захисту населення та захисту прав 
дітей

99
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09419/08-28 Лист16462/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

100
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

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

09305/08-28 Лист9784/02/09.3-21
Про моніторинг стану дотримання прав та свобод 
членів сімей загиблих (померлих) ветеранів

101
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

09177/08-20 Лист04140-15-2/2863
Про уточнення бюджетних запитів та їх 
розміщення на офіційних сайтах 

102
19.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09221/08-20 Лист33040-06-5/2869
Про дотримання вимог чинного законодавства у 
сфері внутрішнього аудиту під час формування 
штатних розписів

103
19.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09245/08-20 Лист05110-14-6/2875
Про схвалення Урядом проєкту Державного 
бюджету України на 2022 рік

104
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

09178/08-20 Лист1/06-4-10385
Про перерозподіл коштів Інтернет-субвенції

105
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09304/08-21 Лист1/06-3-10495
Про надання пропозицій щодо перерозподілу 
коштів субвенції

106
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

09408/08-49 Листб/н
Про копію позовної заяви за позовом Мін'юсту до 
Коларівської с/р

107
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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09449/08-46 Лист84621/5.2.2/9-21
Про виконання рішень Європейського суду з прав 
людини у справі "Лещенко проти України"

108
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09225/08-43 Лист03-2056/23-1
Про присвоєння почесного звання Смоляніновій 
Т.В.

109
07.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09314/08-20 Лист01-2158/26-1
Про виділення коштів на реконструкцію 
нежитлових приміщень під амбулаторію по 
вул.Софіївська,30

110
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09315/08-20 Лист01-2161/26-1
Про виділення коштів на реконструкцію 
самопливного каналізаційного колектору у 
м.Бердянськ

111
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ паперовий паперова

09316/08-20 Лист01-2157/26-1
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання

112
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

09186/08-22 Лист08/03-24/02900
Про погіршення технічного стану мостової споруди 
об'єкту "Автомобільний арочний міст через річку 
Старий Дніпро"

113
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09329/08-20 Лист07/03-23/02929
Про перерозподіл коштів 

114
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

17



№
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

09216/08-43 Лист02-68/694-3
Про нагородження Дяченка С.В.

115
15.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09248/08-50 Лист02-68/699-1
Про проведення урочистих заходів з нагоди Дня 
заснування Мелітополя 25.09.2021 о 10-00

116
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

09376/08-20 Лист2017/21-15
Про виділення коштів на придбання матеріалів для 
здійснення робіт по укладанню водопровідних 
матеріалів

117
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09377/08-20 Лист2015/21-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопровідної мережі

118
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09378/08-20 Лист2016/21-15
Про виділення коштів на фінансування заходів

119
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09433/08-20 Лист2019/21-15
Про виділення коштів на ремонт покрівлі 
нежитлової будівлі по вул.Центральна, 551 у 
м.Токмак

120
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

09197/08-20 Лист09/01211
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про фінансування природоохоронних заходів на 
2022 рік

121
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

18



№
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

09258/08-20 Лист01-06/4179-03
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ
Про надання подання щодо повернення коштів

122
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

09379/08-20 Лист02/21-959
Про виділення коштів на забезпечення 
матеріально-технічної бази харчоблоку КЗ 
"Дніпрорудненська спеціалізована школа "Світоч"

123
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09458/08-20 Лист02/21-962
Про виділення коштів на заміну вікон у КНП 
"Дніпрорудненський ЦПМСД" 

124
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

09269/08-20 Лист3634/08-05
Про виділення коштів на закупівлю послуг по 
постачанню природного газу

125
16.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ 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

09385/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ПЕРЕДЕРІЙ О.Г.
Про виділення коштів на придбання ноутбука 

126
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09386/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ПЕРЕДЕРІЙ О.Г.
Про виділення коштів для дошкільного закладу 
"Пролісок"

127
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
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

09387/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ПЕРЕДЕРІЙ О.Г.
Про виділення коштів для відділу освіти, молоді та 
спорту Долинської с/р

128
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09394/08-09 Депутатське звернення2/2021/38с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційної насосної станції в м.Дніпрорудне

129
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09432/08-09 Депутатське звернення27-А-13411-ПГЛ
ДОР ГУРСЬКА Н.М.
Про розгляд звернення гр. Артюх Т.А. щодо 
завершення ремонтних робіт дороги від м.Пологи 
до м.Токмак

130
20.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09450/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР КРАВЧУН О.С.
Про виділення коштів на ремонт дороги С081204 
Берестове - Веселий Гай - Н-15

131
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09454/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР О. КОВАЛЕНКО 
Про виділення коштів на встановлення дитячого 
майданчику у ДНЗ № 169 "Берегиня"

132
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09460/08-09 Депутатське звернення18
ДОР ДЖУГАН С.В.
Про виділення коштів на заміну вікон у КНП 
"Дніпрорудненський ЦПМСД" 

133
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09462/08-09 Депутатське звернення20
ДОР ДЖУГАН С.В.
Про виділення коштів на забезпечення 
матеріально-технічної бази харчоблоку КЗ 
"Дніпрорудненська спеціалізована школа "Світоч"

134
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

20



№
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

09190/08-49 Лист2903/01-17
Про пояснення по справі Цикало Н.І.,  ТОВ "Мала 
Токмачка"

135
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09251/08-09 Депутатське звернення063/01
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПП "ЗА МАЙБУТНЄ"  
ФУКС Г.Г.
Про фінансування об'єктів

136
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09252/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР Д. МАЙСТРО (ТА ІНШІ)
Про фінансування КНП "Обласний перинатальний 
центр" ЗОР

137
16.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09281/08-54 Лист01-26/1097
Про проведення 23.09.2021 наради щодо 
проблемних питань водопостачання населених 
пунктів Запорізького р-ну

138
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09317/08-54 Лист01-26/1094
Про надання кандидатур до складу робочої групи

139
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09318/08-54 Лист4424/01-11
Про звернення депутатів Токмацької МР щодо 
виділення коштів на ліквідацію стихійного лиха

140
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09319/08-54 Лист4177/01-11
Про інформацію щодо необхідності фінансування 
заходів забезпечення пожежної безпеки на об'єктах 
спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ

141
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09367/08-54 Лист4308/01-11
Про виділення коштів на проведення 
природоохоронних заходів

142
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

21



№
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

09368/08-54 Лист4482/01-11
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на виконання ремонтних 
робіт та встановлення приливно-витяжної 
вентиляції у рентгенологічному та дезінфекційному 
блоці 

143
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09369/08-54 Лист4340/01-11
Про виділення коштів на проведення заходів з 
охорони лісу від пожеж

144
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09370/08-54 Лист4228/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на проведення капремонту 
приміщень під рентгенологічний кабінет

145
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09371/08-54 Лист4410/01-11
КНП "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на виготовлення 
проєктно-кошторисної документації з 
реконструкції будівель

146
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09372/08-54 Лист1767/01-11
Про виділення коштів на проведення проєктних 
робіт по реконструкції будівель

147
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09373/08-54 Лист4243/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СЛУЖБИ КРОВІ" ЗОР
Про виділення коштів на придбання медичних 
виробів

148
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09374/08-09 Депутатське звернення064/01
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПП "ЗА МАЙБУТНЄ"  
ФУКС Г.Г.
Про фінансування об'єктів

149
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09461/08-09 Депутатське звернення19
ДОР ДЖУГАН С.В.
Про виділення коштів на придбання ігрового 
майданчику для Великобілозерського НВК № 1

150
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

09202/08-22 ЛистВих001-65/3640
Про відключення електроустановок ЗДП 
"Кремнійполімер"

151
14.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09203/08-22 ЛистВих.001-08/3731
Про запрошення на відкрите обговорення тарифів з 
розподілу електроенергії 23.09.2021

152
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09414/08-22 Лист002-50.13/1155
Про передачу кабельної лінії

153
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09453/08-22 Лист001-65/3725
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

154
17.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

09207/08-43 Лист42/9/2-814
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Заїченко О.В. (інші)

155
16.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09208/08-43 Лист42/9/2-813
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Колпакова Ю.В.

156
16.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09212/08-43 Лист35/1824
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Гарбузова А.І. (та інші)

157
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

09406/08-43 Листб/н
Про нагородження Майстренко І.Г. (інші)

158
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

09456/08-26 ЛистДН3-05/0351
Про підготовку до осінньо-зимового періоду 
2021-2022 років

159
22.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09194/08-26 Листб/н
ПП "МАЛЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ДЕЯ"
Про видачу ліцензії на постачання теплової енергії

160
16.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09254/08-26 Лист87
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про узгодження обсягів заборгованості з різниці в 
тарифах

161
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09324/08-49 Листб/н
ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про додаткові пояснення у справі №908/671/18 
(908/2269/21)

162
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09325/08-49 Лист135
СВК "МОЛОЧНИЙ ЛИМАН"
Про визнання позовних вимог 

163
14.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09341/08-40 Лист37/09
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про скасування заяви про добровільну відмову від 
права постійного користування земельною 
ділянкою

164
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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09342/08-40 Телеграма38/09
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про скасування заяви про добровільну відмову від 
права постійного користування земельною 
ділянкою

165
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09343/08-40 Лист39/09
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про скасування заяви про добровільну відмову від 
права постійного користування земельною 
ділянкою

166
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09344/08-40 Лист40-09
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про скасування заяви про добровільну відмову від 
права постійного користування земельною 
ділянкою

167
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09345/08-40 Лист41/09
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про скасування заяви про добровільну відмову від 
права постійного користування земельною 
ділянкою

168
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09346/08-40 Лист42/09
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про скасування заяви про добровільну відмову від 
права постійного користування земельною 
ділянкою

169
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09347/08-40 Лист44/09
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про скасування заяви про добровільну відмову від 
права постійного користування земельною 
ділянкою

170
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09350/08-40 Лист18/09
ТОВ "ПІВДЕННА КОМПЛЕКТУЮЧА 
КОМПАНІЯ"
Про надання земельної ділянки в оренду

171
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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09353/08-26 Лист5063/03
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про надання документів про узгодження 
заборгованості з різниці в тарифах

172
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09404/08-43 Лист1424/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Гонтаря В.І. (інші)

173
20.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09159/08-43 Лист219
ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ 
"ІНВАСПОРТ"
Про нагородження Барабанова А.В.

174
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09204/08-22 Лист357
ПП "ТРАНСАГРО"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

175
10.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09229/08-20 Лист247
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 
працівникам закладу

176
17.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09232/08-37 Лист4
ПРИВАТНА УСТАНОВА "НОВИЙ ТЕАТР"
Про надання допомоги в реалізації культурного 
проєкту

177
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09267/08-26 Лист09/3077
КП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про розрахунки заборгованості різниці в тарифах 
за період січень-травень 2021 року

178
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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09321/08-39 Лист171
КП "ОРІХІВЖИЛСЕРВІС" 
Про надання дозволу на здійснення операцій у 
сфері поводження з відходами 

179
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09339/08-28 Лист193/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про відзначення Міжнародного Дня людей 
похилого віку - Дня ветерана

180
17.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09357/08-21 Лист41
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З 
РЕАБІЛІТАЦІЇ
Про виділення приміщення для проведення 
засідання комісії 29.09.2021

181
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09366/08-40 Листб/н
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ АГРОТОРГОВЕ 
ПІДПРИЄМСТВО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації по відновленню меж земельної 
ділянки

182
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09381/08-26 Лист180
КП "ВОДОКАНАЛ" ВЕСЕЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ
Про узгодження обсягів заборгованості з різниці в 
тарифах 

183
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09415/08-26 Лист203
КП "РОЗІВСЬКИЙ КОМУНГОСП"
Про отримання ліцензії на централізоване 
водопостачання

184
20.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09441/08-48 Лист358
КП "МІСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ 
"МЕТАЛУРГ"
Про усунення недоліків, виявлених в ході 
проведення перевірки стану організації та ведення 
військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних у КП "Міський футбольний 
клуб "Металург"

185
21.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09457/08-43 ЛистПАП-128
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ АТЕСТОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Про нагородження Панченка О.В.

186
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09463/08-27 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ
Про доступність приміщення для інвалідів

187
13.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

09286/08-20 Лист06/2498
Про виділення коштів на каналізаційні очисні 
споруди м.Вільнянськ

188
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09352/08-20 Лист06/2511
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водоводу 

189
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

09285/08-37 Лист670
Про підсилення організаційних рішень при 
підготовці фестивалю "Покрова на Хортиці"

190
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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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

09397/08-43 Лист194/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ 
Про нагородження Бабенка Є.А. (та інші)

191
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

09256/08-26 Лист496
КП "ТОКМАК БІОЕНЕРГІЯ"
Про узгодження обсягів заборгованості з різниці в 
тарифах

192
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09257/08-26 Лист157
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про узгодження обсягів заборгованості з різниці в 
тарифах

193
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09337/08-26 Лист306
ПАТ "ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про розрахунки визначення заборгованості з 
різниці в тарифах

194
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09392/08-26 Лист498
КП "ТОКМАК БІОЕНЕРГІЯ"
Про внесення змін до ліцензій з виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії

195
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

09409/08-49 Ухвала330/2275/21
Про ухвалу суду у справі №330/2275/21 
(2/330/573/2021)

196
17.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

09398/08-20 Лист01-30/51
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ 
УЗЕЙ"
Про виділення коштів на заміну трубопроводів 
опалення

197
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

29



№
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

09227/08-33 Лист04/1987
КП "ТОКМАЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" ТМР
Про надання допомоги у придбанні медичного 
обладнання 

198
14.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09348/08-20 Лист526
КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ" ЗОР
Про виділення коштів на виплату заробітної плати

199
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09349/08-20 Лист528
КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ" ЗОР
Про виділення коштів на придбання витратних 
матеріалів медичного призначення

200
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09375/08-20 Лист533
КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ" ЗОР
Про виділення коштів на придбання апаратів 
штучної вентиляції легенів 

201
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09382/08-42 Лист40/21
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КУ 
"МИХАЙЛІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
ІНТЕРНАТ"
Про звільнення Березовського І.І. 

202
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09446/08-43 Лист1121
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
юрист України" Сізінцовій Ю.Ю.

203
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади
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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

09187/08-39 Лист01/5-1624
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ДМИТРА МОТОРНОГО
Про необхідність проведення оцінки впливу на 
довкілля по проєкту з реконструкції системи 
зрошення ННВЦ ТДАТУ

204
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Закарпатська ОДА

09417/08-37 Лист06-37/2511/1
Про програму проведення Міжнародного 
туристичного форуму на Закарпатті 
30.09-01.10.2021

205
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

09182/08-16 Лист41-01/1636
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради в ОПУ 
за участю дружини Президента України 
О.Зеленської від 17.09.2021

206
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09183/08-16 Лист41-01/1615
(К. Тимошенко) ГО "ФЕМІДА-15"
Про порушення з боку посадових осіб КП "Наше 
місто"

207
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09276/08-16 Лист41-01/1637
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
20.09.2021

208
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09383/08-16 Лист09-20/48
(Я. Козачок) Про проведення навчання голів 
районних державних адміністрацій 
(вересень-жовтень 2021 року)

209
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

09429/08-16 Лист41-01/
(К. Тимошенко) Про вшанування 80-х роковин 
трагедії Бабиного Яру (29.09.2021, 06.10.2021)

210
21.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09430/08-16 Лист43-01/342
(О. Дніпров) Про надання інформації щодо 
спортивної інфраструктури для проведення 
навчально-тренувальних занять з паралімпійських 
видів спорту

211
21.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09445/08-16 Лист09-07/49
Про проведення селекторної наради 27.09.2021 о 
13-00

212
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Президент України

09287/08-02 Указ406/2021
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня Незалежності України

213
23.08.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09426/08-02 Указ467/2021
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня фізичної культури і спорту

214
11.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09427/08-02 Указ468/2021
Про відзначення державними нагородами України 
членів та фахівців Національного олімпійського 
комітету України

215
11.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09428/08-02 Указ470/2021
Про відзначення державними нагородами України

216
16.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09250/08-43 Лист01-40/1043
Про погодження призначення Дубинської Т.І.

217
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09275/08-42 Лист01-40/1047
Про виплату надбавки Бакаю О.А.

218
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09359/08-40 Лист01-29/0884
Про направлення договору землі ТОВ 
"ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ГРАЦИЯ"

219
16.08.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09380/08-20 Лист01-25/1068
Про виділення коштів на реконструкцію покрівлі 
будівлі Бердянської районної ради

220
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09340/08-42 Лист01-18/0701
Про погодження встановлення надбавки 
Чудесновій С.І.

221
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09253/08-20 Лист1497/01-28
Про фінансування природоохоронних заходів у 
2022 році

222
31.08.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09338/08-22 Лист1481/01-22
Про роботу автобусних маршрутів сполученням 
Мелітополь-Новоякимівка

223
15.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09278/08-43 Лист1996/01-31
Про нагородження Пенгрина Я.Й.

224
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09390/08-21 Лист01-33/656
Про реєстрацію переходу права власності в реєстрі 
речових прав на нерухоме майно

225
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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09391/08-21 Лист01-33/655
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 25.03.2021 № 180

226
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09405/08-43 Лист01-31/658
Про нагородження Гонтаря В.І. (інші)

227
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

09165/08-20 Лист1140
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт мосту 
через р.Кільтичья

228
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09191/08-20 Лист02-24/852
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на підключення мереж 
безнапірної каналізації до мереж КП "Водоканал"

229
16.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09192/08-20 Лист02-24/855
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на озеленення території 
громади

230
16.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09193/08-20 Лист01-69/868
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на підтримку екосистеми 
регіону

231
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09205/08-43 Лист1101
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Світличної С.Л. (та іншІ)

232
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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09209/08-43 Лист1093
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Нюдьги А.Б.

233
16.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09210/08-26 Лист4163
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання щодо припинення 
водопостачання ст.Новомиколаївка  

234
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09228/08-20 Лист1410/02-01-17
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на розробку 
проєктно-кошторисної документації будівництва 
фізкультурно-оздоровчого комплексу в с.Мала 
Білозерка

235
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09230/08-20 Лист02-01-15/986
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про зарахування частини акцизного податку з 
виробленого в Україні та ввезеного на митну 
території України пального

236
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09231/08-27 Лист02-01-23/1951
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення містобудівної 
документації

237
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09261/08-20 Лист765
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
водопостачання в с.Високе Михайлівського р-ну

238
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09262/08-27 Лист01-73/1497
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів під час розроблення містобудівної 
документації

239
16.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09273/08-20 Лист1886
НОВОУСПЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на озеленення території 
громади

240
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09294/08-20 Лист0140/03-02
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для проведення технічного 
переоснащення систем протипожежного захисту 
закладів освіти 

241
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09384/08-20 Лист06-11/4884
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на озеленення території 
громади

242
20.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

09425/08-20 Лист02-01-15/991
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання шкільного 
автобусу

243
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09437/08-20 Лист1169
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання спортивного 
майданчика

244
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09455/08-22 Лист02-01-15/999
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про повідомлення термінів проведення ремонтних 
робіт на автомобільних дорогах

245
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09459/08-20 Лист2159/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на придбання ігрового 
майданчику для Великобілозерського НВК № 1

246
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент фінансів

09264/08-42 Лист09-34/1947
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Гавяз Л.М.

247
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09265/08-42 Лист09-34/1948
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Резніковій О.В.

248
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09266/08-42 Лист09-34/1949
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Євтушенку М.С.

249
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09328/08-42 Лист09-34/1958
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Медвідю С.М.

250
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

09160/08-42 Лист391/03-17
Про проведення навчання 22.09-28.09.2021

251
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Служба у справах дітей

09260/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення додаткових коштів КЗ 
"Мелітопольський обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР 
для оформлення декларації відповідності 
матеріально-технічної бази

252
21.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Управління містобудування та архітектури

09279/08-42 Лист04-18/145
Про виплату матеріальної допомоги Кармазіній 
Н.С.

253
16.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

09354/08-20 Лист58627/6/08-01-1
Про включення ГУ до обласної Програми 
профілактики правопорушень

254
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

09166/08-40 Лист13-8-0.1-4585/2-
Про проведення наради щодо дотримання вимог 
земельного законодавства

255
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09201/08-40 Лист13-8-0.41-4571/2
Про необхідність стягнення шкоди 

256
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

09255/08-49 Ухвала908/2649/21
УХВАЛА суду по справі Клименко О.М.

257
17.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

09399/08-50 Лист01-14/211
Про участь у засіданні Ради 05.10.2021

258
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09189/08-49 Лист280/7934/20/358
Про копію ухвали суду по справі Коларівської 
сільської ради

259
13.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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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

09222/08-46 Лист17-02/17-13-52/9
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У 
МІСТІ МЕЛІТОПОЛІ
Про надання інформації стосовно Шустова В.В.

260
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09308/08-49 Лист18.2-39/3423
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ ВІДДІЛ ДВС
Про виконавчі провадження по справі ТОВ "Сан 
Ват"

261
17.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09320/08-46 Лист4274/АК/55/107/
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про інформацію щодо адмінпротоколу на Бус Л.С.

262
10.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09355/08-46 Лист17-02/17-13-52/9
ТУ ДБР У М.МЕЛІТОПОЛІ
Про надання інформації та копій документів 

263
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09423/08-40 Лист31/8-120
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

264
22.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09424/08-40 Лист31/83632
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР  ГСЦ МВС 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Про надання у постійне користування земельної 
ділянки

265
22.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09434/08-40 Лист31/8-121
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

266
22.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09435/08-40 Лист31/8-3631
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ГСЦ МВС 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Про надання у постійне користування земельної 
ділянки

267
22.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09451/08-22 Лист8/20.1-362-21
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надійність електропостачання закладів 
охорони здоров'я

268
24.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

09233/08-48 Лист2207
Про Акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку у Якимівському міжрайонному 
управлінні водного господарства

269
16.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09436/08-48 Лист2227/2
Про Акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку у ПАТ "Запоріжкокс"

270
21.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09438/08-48 Лист537/ф
Про внесення змін до обласної Програми 
"Забезпечення територіальної оборони Запорізької 
області на 2017-2021 роки"

271
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09439/08-48 Лист406/ф
Про внесення змін до обласної Програми 
"Забезпечення територіальної оборони Запорізької 
області на 2017-2021 роки"

272
07.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

09206/08-43 Лист10.3-01-67/2021
Про нагородження Присяжнюка Д.В. (інші)

273
20.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Прокуратура
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з/п

Джерело  інформації 
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09167/08-46 Лист55-6052вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
Яковенка М.В.

274
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09351/08-46 Лист50-4373вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо договору оренди 
водного об'єкту Сергієнко Т.О.

275
17.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09363/08-46 Лист55/1-6198вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо Ентомологічного 
заказника "Цілінна ділянка в степу"

276
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09395/08-46 Лист52-5869вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо пам'ятки архітектури 
по пр. Соборному, 186 у м.Запоріжжя

277
17.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09396/08-46 Лист52-5881вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо пам'ятки архітектури 
по пр. Соборному, 186 у м.Запоріжжя

278
17.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09447/08-46 Лист51-3215вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
НПП "Великий луг" 

279
15.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09442/08-46 Лист15/2-2311-11
Про надання інформації щодо сплачених упродовж 
2021 року коштів Стрелковим О.М. за 
відповідними судовими рішеннями

280
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09443/08-46 Лист15/2-1757-18
Про надання інформації щодо сплачених упродовж 
2021 року коштів ТОВ "Торговий дім "Главаш" за 
відповідними судовими рішеннями

281
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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09444/08-46 Лист15/2-2187-20
Про надання інформації щодо сплачених упродовж 
2021 року коштів ТОВ "Рубікон-Моноліт" за 
відповідними судовими рішеннями

282
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

09309/08-40 Лист19/2586
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

283
17.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09310/08-40 Лист19/2587
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

284
17.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09311/08-40 Лист19/2588
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

285
17.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09312/08-40 Лист19/2589
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

286
17.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09313/08-40 Лист19/2590
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

287
17.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба геології та надр України

09452/08-39 Лист16259/01/05-21
Про кандидатури до складу комісій з проведення 
інвентаризації водних об'єктів

288
20.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна служба статистики України

09303/08-19 Лист05.2-14/402-21
Про перевірку та актуалізацію інформації за 
індикаторами гендерної рівності

289
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

42
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09431/08-37 Лист2235/13-0801/21
Про регіональні Плани заходів щодо Стратегії 
сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які 
належать до ромської національної меншини, в 
українському суспільстві на період до 2023 року

290
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

09362/08-29 Лист16-16088/163-2
Про інформаційні матеріали семінару-наради, яку 
проведено в період 14.09-16.09.2021 у м.Переяславі

291
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

09334/08-22 Лист4223/1/06-01/09-
Про внесення змін до переліку об'єктів

292
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

09282/08-39 Лист5030/3/4/11-21
Про погодження проєкту ЗУ "Про внесення змін до 
ЗУ "Про Загальнодержавну цільову програму 
розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року"

293
13.08.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

09184/08-22 Лист71-01/18/5-21
Про надання інформації щодо встановлених 
органами місцевого самоврядування протягом 
липня - вересня 2021 року тарифів на теплову 
енергію 

294
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09185/08-22 Лист72-01/18/5-21
Про надання інформації щодо сумарної потужності 
різних джерел енергії

295
17.09.2021від

№
від 20.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

09361/08-42 Лист10-28/7625-21
Про погодження призначення Костюка Д.В.

296
22.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно
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09440/08-37 Лист2125/7/11-20
Про зняття з контролю документів

297
23.09.2021від

№
від 24.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

09244/08-33 Лист20299/5-17-21
Про перерахунок за договорами медичного 
обслуговування населення

298
20.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09302/08-33 Лист20340/5-17-21
Про перерахунок цін договорів на медичне 
обслуговування

299
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

09298/08-35 Лист0000-0204-5/142
Про проведення тренінгів з питань моніторингу 
забезпечення рівних прав жінок і чоловіків 
05-19.10.2021

300
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09300/08-35 Лист0000-0202-5/142
Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей 

301
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09332/08-36 Лист0000-0201-0/143
Про надання кандидатур для підготовки 
національних тренерів у справах дітей

302
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09333/08-36 Лист0000-0201-0/142
Про надання форм звітності щодо моніторингу 
влаштування дітей-сиріт

303
22.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09389/08-35 Лист0000-0202-0/143
Про підсумки проведення державної атестації та 
мережу дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку 

304
23.09.2021від

№
від 23.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

09243/08-47 Лист22-03/69905-21
Про надання роз’яснення щодо проведення 
перевірок у територіальних (міжрегіональних) 
органах та юридичних особах

305
17.09.2021від

№
від 21.09.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

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

Рада національної безпеки і оборони України

09306/08-48 Лист4126/28-04/2-21
Про підготовку та проведення "Дня територіальної 
оборони України"

306
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

09296/08-37 Лист2433/09.6-07-21
Про інформаційні матеріали до 80-річчі трагедії 
Бабиного Яру

307
21.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09307/08-37 Лист2426/09.6-07-21
Про інформаційні матеріали до 180-річчя Михайла 
Драгоманова

308
20.09.2021від

№
від 22.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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