
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 27.09.21 по 30.09.21

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

09515/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету по 
галузі охорона здоров'я у 2021 році...

1
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09519/08-42 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про надання дозволу на відрядження директора 
Департаменту культури, туризму, національностей 
та релігій облдержадміністрації В. Мороко до м. 
Києва 30.09.2021

2
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09523/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді)
Про виділення додаткових коштів на діяльність 
обласних комунальних закладів сфери молоді та 
спорту, обласних спортивних організацій

3
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09573/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді)
Про виділення додаткових коштів на діяльність 
обласних комунальних закладів сфери молоді та 
спорту, обласних спортивних організацій

4
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09602/08-42 Доповідна запискаб/н
Про надання кандидатур для включення до складу 
конкурсної комісії для проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади директора 
Максимівського НВК

5
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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09618/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді)
Про виділення додаткових коштів на діяльність 
обласних комунальних закладів сфери молоді та 
спорту, обласних спортивних організацій

6
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

09577/08-29 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент цивільного захисту)
Про перенесення штабного тренування з органами 
управління цивільного захисту територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту щодо виконання завдань у складних умовах 
осінньо-зимового періоду 2021/2022 років

7
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09473/08-09 Депутатське звернення425д9/7-2021/29
НДУ ОСТАПЕНКО А.Д.
Про надання інформації щодо інвалідів, учасників 
та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС

8
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

09487/08-15 Лист04-24/13-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про проведення щорічного 16-го Всеукраїнського 
конкурсу мультимедійних проектів "Врятувати від 
забуття"

9
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09560/08-09 Депутатське звернення04-11/10-2021/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ТА 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Про рекомендації комітетських слухань на тему: 
"Актуальні питання законодавчого врегулювання 
функціонування меліоративних систем: практика та 
перспективи розвитку"

10
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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09656/08-15 Лист04-30/11-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення засідання круглого столу на тему: 
"Про стан пенсійного забезпечення осіб, 
постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській 
АЕС" 11.10.2021

11
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09657/08-15 Лист04-30/11-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення засідання круглого столу на тему: 
"Реалії та виклики сьогодення у соціальному 
захисті Захисників України" 12.10.2021

12
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

09527/08-09 Депутатське звернення287д9-1-2021/11
НДУ П.МЕЛЬНИК
Про виділення коштів для подолання наслідків 
стихійного лиха у м.Токмак

13
21.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09629/08-09 Депутатське звернення144д9/6-2021/30
НДУ БУРМІЧ А.П.
Про розгляд звернення гр. Гільова В.Л. щодо 
оплати за житлово-комунальні послуги

14
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09695/08-09 Депутатське звернення223д9/15-2021/3
НДУ СОВСУН І.Р.
Про звернення Громадської ради з питань співпраці 
з церквами та релігійними організаціями при 
Міністерстві освіти і науки України щодо 
Всеукраїнського форуму "Освіта, базована на 
цінностях"

15
30.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09709/08-09 Депутатське звернення238д9/6-2021/30
НДУ КОНСТАНКЕВИЧ І.М.
Про надання інформації відносно розміру дефіциту 
освітньої та медичної субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам

16
30.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

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

Громадські об'єднання

09516/08-20 Лист78
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РИБОЛОВНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ"
Про виділення коштів на зариблення Каховського 
та Дніпровського водосховищ

17
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09571/08-44 Лист2709-21-ОДА
ГО "УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ"
Про оприлюднення інформації щодо послуг БППД 
на офіційних веб-сайтах

18
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09643/08-33 Листб/н
ГО ВАОІ "ОСТОМІЯ"
Про резолюцію круглого столу "Інтеграція 
стомованих хворих в суспільство. Перший контакт 
- жити на рівних"

19
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Заявник

09708/08-49 Листб/н
ДРАГНЄВ А.В.
Про відзив на позовну заяву 

20
28.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09465/08-37 Лист27.0921/Бібл/Зп
ГО "ВІКІМЕДІЯ УКРАЇНА"
Про сприяння в проведенні конкурсу "Культурна 
спадщина та видатні постаті"

21
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09466/08-41 ЛистО/2589/2021092
МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ 
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про проведення заходу 08.10.2021 щодо доступу до 
соціального житла вразливих груп населення 

22
23.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09505/08-40 Листб/н
ЗЛАТЬЄВ М.В.
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

23
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

4



№
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09508/08-51 Лист07
ТОВ "ВІ ЖУ АЙ ТІ -СЕРВІС"
Про співробітництво

24
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09576/08-32 Листб/н
ПОЛЬСЬКИЙ ФОНД МІЖНАРОДНОЇ 
СОЛІДАРНОСТІ
Про участь у візиті Сороченко О.В. 10-16.10.2021 
до Республіки Польща

25
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09589/08-41 ЛистUNDP/RPP/2021
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ
Про проведення 07.10-08.10.2021 міжрегіональної 
конференції

26
22.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09612/08-33 Лист8/7
ТОВ "ЕН ДЖИ ЛАБ ТЕХНОЛОДЖИ"
Про закупівлю швидких тестів на COVID-19

27
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09660/08-41 Лист285
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ ІМ.Г.УДОВЕНКА
Про проведення семінару 05.10-06.10.2021

28
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09673/08-51 Листб/н
ТОВ "ЕСРАЙ УКРАЇНА"
Про проведення конференції "Геоінформаційні 
технології в управлінні територіальним розвитком" 
26-27.10.2021

29
30.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09674/08-23 Лист814/2021/01
ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ
Про пілотний проєкт "Агро Варта"

30
22.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
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(адресат)
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09701/08-39 Лист21/2
СОЦІАЛЬНА ІНІЦІАТИВА БІЗНЕСУ
Про участь в прес-конференції "Greening of the 
Planet" 01.10.2021

31
30.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Суди

09539/08-49 Лист280/5188/19/621
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду по справі ПАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

32
22.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09707/08-49 Ухвала908/1724/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

33
23.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09478/08-03 Постанова990
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України  від 11 листопада 2020 р. № 1278

34
22.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09479/08-03 Постанова991
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

35
15.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09480/08-03 Постанова994
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 5 вересня 2018 р. № 712

36
22.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09481/08-03 Постанова997
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 4 січня 2002 р. № 3 і від 18 вересня 
2019 р. № 856

37
22.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
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

09482/08-03 Постанова1003
Про внесення змін до переліку основних видів 
економічної діяльності, стосовно яких 
здійснюються обмежувальні протиепідемічні 
заходи, запроваджені з метою запобігання 
поширенню на території окремих 
адміністративно-територіальних одиниць гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, що призводять до 
тимчасової зупинки роботи суб’єктів 
господарювання, в яких працюють застраховані 
особи, та фізичних осіб — підприємців

38
20.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09483/08-03 Постанова1009
Деякі питання державної фінансової підтримки 
проектів (програм) транскордонного 
співробітництва

39
22.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09492/08-04 Витяг з протоколу1-109/1/21-7/1
(Д. Шмигаль) ВИТЯГ з протоколу № 109 засідання 
Кабінету Міністрів України (п. 7.1)

40
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09559/08-17 Лист30884/0/2-21
(К. Мар'євич) Про надання інформації щодо 
посилення ефективності управління суб’єктами 
господарювання державного сектору економіки та 
впровадження принципів корпоративного 
управління

41
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09572/08-04 Протокол наради 
(засідання)

44680/0/1-21
(Д. Шмигаль) ПРОТОКОЛ наради за участю 
представників банківського сектору від 24.09.2021

42
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09583/08-06 Доручення38549/3/1-21
(О. Любченко) Про передачу у комунальну 
власність гуртожитку у м. Бердянську по вул. 
Волонтерів, 59

43
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

09598/08-17 Лист31108/0/2-21
(В. Федорчук) Про розвиток національної системи 
фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів 
війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни

44
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09616/08-17 Лист31189/0/2-21
(В. Поліщук) Про розгляд звернення депутата 
Запорізької райради І. Воєводіна щодо екологічної 
ситуації у м. Запоріжжі

45
28.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09622/08-17 Лист30833/0/2-21
(О. Немчінов) Про призначення Кононенко В.П. 
представником Урядового уповноваженого з прав 
осіб з інвалідністю в ЗОДА

46
27.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09628/08-06 Доручення44965/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради, проведеної під головуванням 
Президента України 27.09.2021

47
28.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09666/08-17 Лист31259/0/2-21
(В. Федорчук) Про пріоритетні заходи щодо 
розвитку професійної (професійно-технічної) 
освіти

48
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09668/08-17 Лист31286/0/2-21
(Т. Ковтун) Про надання інформації щодо 
проведення щеплень працівників від COVID-19

49
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09694/08-06 Доручення49518/125/1-20
(Д. Шмигаль) Про моніторинг процесу передачі у 
комунальну власність територіальних громад 
об’єктів спільної власності 

50
30.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09563/08-22 Лист01/41933
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про участь у відкритому обговорення проєкту 
тарифу на послуги з передачі електроенергії 
28.09.2021 об 11-00

51
20.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

09530/08-23 Лист21-2200-08/8231
Про проведення наради "Національна економічна 
стратегія 2030 - Агросектор" 30.09.2021 о 13-00

52
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економіки

09477/08-19 Лист4315-07/47069-0
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів з мінімізації дій РФ щодо дестабілізації 
ситуації в економіці України

53
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09580/08-19 Лист4708-02/47294-0
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку реалізації 
експериментального проекту щодо проведення 
щокварталу моніторингу та оцінки ефективності 
діяльності голів обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних 
адміністрацій"

54
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09669/08-28 Лист4708-01/47568-0
Про надання інформації для підсумкового аналізу 
виконання рішень Міжвідомчої робочої групи з 
питань погашення заборгованості з виплати 
заробітної плати (грошового забезпечення)

55
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

09626/08-32 Лист25/1-19/20286-2
Про погодження призначення Д. Воловика

56
23.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09582/08-37 Лист11670/8.2
Про здійснення оплати за проїзд майстрам, які 
брали участь у Фестивалі "Український бренд"

57
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09553/08-32 Лист1/11-7129
Про проведення форуму щодо реформування 
шкільного харчування у м. Дніпро 08.10.2021

58
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09599/08-34 Лист08-14/553/1
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА 
СПОРТУ
Про відзначення спортсменів та їх тренерів за 
результатами виступів на Всесвітніх учнівських 
спортивних іграх U15

59
23.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09634/08-32 Лист1/9-497
Про забезпечення доступності до якісної 
позашкільної освіти

60
27.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09472/08-32 Лист1/11-7089
Про доставку підручників

61
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09495/08-33 Лист25-04/28076/2-2
Про роз'яснення щодо використання кисневих 
концентраторів

62
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09496/08-33 Лист28/28095/2-21
Про перехід на медичні висновки про тимчасову 
непрацездатність в електронній формі

63
25.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09562/08-33 Лист20/28138/2-21
Про проведення інформаційної кампанії щодо змін 
в системі забезпечення пацієнтів інсулінами

64
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09613/08-33 Лист25-04/28352/2-2
Про надання інформації щодо закупівлі кисневих 
концентраторів

65
28.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації
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09667/08-33 Лист20/28455/2-21
Про надання контактних даних працівників 
прес-служб

66
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

09470/08-30 Лист7/35/14297-21
Про онлайн-опитування територіальних громад

67
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09491/08-35 Лист7/35/14334-21
Про запрошення на всеукраїнську конференцію 
"Регіони в центрі гендерної політики" 20.10.2021

68
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09497/08-26 Лист7/10.1/14318-21
Про надання інформації щодо обсягів споживання 
газу для цілей постачання теплової енергії 
бюджетним установам

69
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09535/08-26 Лист8/11.2/5703-21
Про розгляд звернення ОСББ "Аргумент" щодо 
постачання холодної води

70
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09555/08-21 Лист7/34.1/14413-21
Про розвиток мережі ЦНАП у територіальних 
громадах

71
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09597/08-50 Лист7/4/14462-21
Про проведення селекторної наради 29.09.2021 о 
17-00

72
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09671/08-26 Лист7/11/14566-21
Про запрошення на нараду стосовно підготовки до 
осінньо-зимового періоду 2021/22 років 01.10.2021 
о 10-00

73
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09672/08-50 Лист7/32/14565-21
Про надання інформації щодо структурних 
підрозділів ЖКГ

74
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

09702/08-39 Лист7/11.6/14486-21
Про участь у конференції з питань поводження з 
побутовими відходами 20.10.2021 об 11-00

75
28.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09488/08-35 Лист16531/0/2-21/57
Про реалізацію Концепції створення та розвитку 
системи раннього втручання

76
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09490/08-35 Лист16532/0/2-21/57
Про створення центрів раннього втручання та 
методичних центрів раннього втручання 

77
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09557/08-35 Лист7996/1/2-21/57
Про надання статистичних звітів до Нацсоцслужби

78
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09600/08-28 Лист16651/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

79
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09627/08-35 Лист16674/0/2-21/57
Про проведення Національної ради з питань 
раннього втручання 08.10.2021 об 11-00

80
28.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09631/08-35 Лист16722/0/2-21/29
Про доставку одноразової натуральної допомоги 
"пакунок малюка"

81
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09632/08-35 Лист16685/0/2-21/57
Про підготовку до проведення засідання 
Національної ради з питань раннього втручання 

82
28.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

09471/08-28 Лист9987/05/20-21
Про запрошення на онлайн-нараду Оперативного 
штабу на 30.09.2021 об 11.00

83
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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Форма зберігання 
документа

09476/08-35 Лист9986/05/12.3-21
Про надання інформації щодо жінок-ветеранок

84
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство фінансів

09556/08-20 Лист33030-07-5/2942
Про результати оцінок функціонування систем 
внутрішнього аудиту

85
26.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09561/08-20 Лист33040-06-5/2948
Про формування стратегічних планів діяльності з 
внутрішнього аудиту

86
26.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

09475/08-21 Лист1/04-2-10648
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Правил надання послуг 
поштового зв’язку та Примірного регламенту 
центру надання адміністративних послуг"

87
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09489/08-21 Лист1/06-3-10696
Про моніторинг адміністративних послуг

88
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09558/08-21 Лист1/06-3-10701
Про надання електронних та адміністративних 
послуг у сфері будівництва

89
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09630/08-21 Лист1/06-3-10794
Про участь у нараді з питань надання електронних 
та адміністративних послуг 30.09.2021 о 10-00

90
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

13
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(адресат)
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09670/08-21 Лист1/06-3-10868
Про методичні рекомендації на період карантину 
для ЦНАП

91
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09624/08-20 Лист001-2238/26-1
Про виділення додаткових коштів на заходи 
пожежної безпеки

92
28.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09625/08-20 Лист001-2237/26-1
Про виділення додаткових коштів на проведення 
капітального ремонту актового залу дитячої 
музичної школи

93
28.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09650/08-25 Лист01-2245/28-1
Про запрошення на об'єкт, який реалізується в 
рамках ДФРР (ДНЗ №28 м.Бердянськ)

94
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09663/08-20 Лист01-2246/26-1
Про виділення додаткових коштів для надання 
медичної допомоги

95
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09688/08-20 Лист01-2254/26-1
Про виділення додаткових коштів на участь у 
тренувальних зборах

96
30.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09692/08-20 Лист01-2248/26-1
Про виділення додаткових коштів на ремонт 
внутрішньо-дворової території Бердянської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів

97
30.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненський міськвиконком
14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

09590/08-20 Лист09-21/969
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
киснепостачання КНП "Дніпрорудненська БМЛ"

98
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

09498/08-43 Лист13110/03-27/07
Про нагородження Тіморіна Є.А.

99
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09499/08-43 Лист12495/03-27/07
Про присвоєння почесного звання Капусті В.М.

100
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

09510/08-20 Лист02-35/724-1
Про додаткове фінансування проєктів

101
23.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09511/08-20 Лист02-35/697-1
Про додаткове фінансування проєктів

102
17.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

09500/08-20 Лист001-2221/26-1
Про виділення коштів на фінансування об'єктів 
ЖКГ м.Бердянськ

103
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09501/08-20 Лист001-2223/26-1
Про виділення коштів на первинну медичну 
допомогу населенню

104
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
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Джерело  інформації 
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09502/08-20 Лист001-2222/26-1
Про виділення коштів на придбання аудіометра

105
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09503/08-20 Лист001-2224/26-1
Про виділення коштів на ремонт з благоустрою 
території ЗОШ міста

106
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09646/08-20 Лист001-2225/26-1
Про виділення коштів для участі у тренувальних 
зборів

107
24.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

09648/08-20 Лист02-02-12/1043
Про виділення коштів на енергоносії закладів 
освіти та охорони здоров'я

108
27.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

09609/08-20 Лист03-05/1224
Про сприяння у виділенні коштів на фінансування 
заходів

109
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09611/08-20 Лист03-05/1231
Про не розгляд листа від 01.09.2021 № 03-05/1090

110
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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09661/08-20 Лист03-05/1233
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
забезпечення лікарняних ліжок медичним киснем

111
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська міська рада

09605/08-20 Лист3445/02.1-24
ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Про виділення коштів на умовах співфінансування 
для придбання мультифункціональних майданчиків

112
24.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09679/08-20 Лист3499/02.1-16
Про виділення коштів на ремонт системи 
забезпечення лікарняних ліжок медичним киснем

113
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ 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

09494/08-09 Депутатське звернення67
ДОР АРТЮШЕНКО І.
Про фінансування на реконструкцію об'єктів

114
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09513/08-09 Депутатське звернення39
ДОР СЕЛЕВИЧ С.О.
Про виділення коштів для фінансування об'єктів

115
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09591/08-09 Депутатське звернення10
ДОР С.МАКЕДОНСЬКА 
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
туалетної кімнати КЗ "Преславська гімназія"

116
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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09592/08-09 Депутатське звернення11
ДОР С.МАКЕДОНСЬКА 
Про виділення коштів на розробку проєктної 
документації на обладнання системою пожежної 
сигналізації КЗДО "Ясла-садок "Вербиченька"

117
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09593/08-09 Депутатське звернення12
ДОР С.МАКЕДОНСЬКА 
Про виділення коштів на фінансування проєктів

118
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09649/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР С. ДЖУГАН
Про виділення коштів на придбання обладнання 
для КЗ "Дніпрорудненська спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів "Світоч"

119
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09697/08-09 Депутатське звернення2/2021/39с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про виділення коштів на встановлення ігрового 
комплексу на території КЗ "Кам'янська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР

120
22.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

09528/08-54 Лист4284/01-11
КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 
"СІМЕЙНИЙ ЛІКАР"
Про виділення коштів для придбання медичного 
обладнання 

121
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09541/08-54 Лист4504/01-11
ДОР О.ПЕРЕДЕРІЙ
Про виділення коштів на фінансування заходів 

122
24.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18
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09542/08-54 Лист4501/01-11
ДОР О.ПЕРЕДЕРІЙ
Про виділення коштів на фінансування заходів 

123
24.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09543/08-54 Лист4510/01-10
ДОР Н.КРУГЛЯК
Про виділення коштів на капітальний ремонт площі 
"Центральна" в м.Кам'янка-Дніпровська

124
24.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09544/08-54 Лист4450/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" 
ЗОР
Про виділення коштів на оплату праці фахівцям 
КНП

125
24.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09545/08-54 Лист4472/01-11
Про виділення коштів на озеленення території 
громади

126
24.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09546/08-54 Лист4471/01-11
Про виділення коштів на озеленення території 
громади

127
24.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09547/08-54 Лист4530/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері ЦЗ, техногенної та пожежної 
безпеки

128
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09548/08-54 Лист4583/01-11
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПП "ЗА МАЙБУТНЄ"  
ФУКС Г.Г.
Про фінансування об'єктів

129
24.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19
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09549/08-54 Лист4497/01-11
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання трактора

130
24.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09550/08-54 Лист4502/01-11
ДОР О.ПЕРЕДЕРІЙ 
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері ЦЗ, техногенної та пожежної 
безпеки

131
24.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09551/08-54 Лист4348/01-11
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері ЦЗ, техногенної та пожежної 
безпеки

132
24.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09608/08-54 Лист3931/01-11
Про збільшення обсягів фінансування для 
Запорізького окружного адміністративного суду

133
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09682/08-54 Лист01-26/1134
Про внесення змін до розподілу асигнувань по 
КПКВ 0110150

134
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09683/08-54 Лист4474/01-11
Про збільшення фінансування програми розвитку 
малого і середнього підприємництва на 2021-2023 
роки

135
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09684/08-54 Лист4432/01-11
КП "ВОДОКАНАЛ" ЗМР
Про виділення коштів на стабілізацію 
фінансово-економічного стану КП "Водоканал"

136
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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09685/08-54 Лист4449/01-11
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на озеленення території

137
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09691/08-54 Лист05-Н-388-2
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТРОЛЬ"
Про розгляд звернення гр. Наумова Р.С. щодо 
систематичного порушення моральних норм 
викладачем ДНЗ "Запорізьке вище професійне 
училище" Паскарь Н.Ю.

138
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

09635/08-43 Лист125-1086
Про присвоєння почесного звання Кійку С.Г.

139
14.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини

09680/08-43 Лист3/29/9/2-2779
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Ковтуна О.Г. (та інші)

140
27.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09486/08-22 Лист548
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 12329"
Про обслуговування маршруту

141
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09507/08-40 Лист17/09
ТОВ "ОФІС-ЦЕНТР-2010"
Про надання роз'яснень щодо орендної ставки на 
земельні ділянки

142
22.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09529/08-26 Лист2012
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про узгодження заборгованості з різниці в тарифах 
на теплову енергію ...

143
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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09636/08-22 Лист24
ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
12309"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

144
27.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09687/08-40 Лист08/1330
ТОВ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 
"КОАГУЛЯНТ"
Про лист-повідомлення щодо укладення договорів 
оренди землі на новий строк

145
30.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09689/08-26 Лист25/2021
ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ТЕЗАУРУС 
КОГНІТІО"
Про висловлення подяки  КП "Токмак біоенергія"

146
27.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09690/08-26 Лист281/2021
ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ТЕЗАУРУС 
КОГНІТІО"
Про висловлення подяки  ТОВ 
"Енерго-інвест-строй"

147
27.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09564/08-40 Лист01-09/577
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про надання земельних ділянок державної 
власності в постійне користування

148
15.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09565/08-40 Лист01-09/578
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про надання земельних ділянок державної 
власності в постійне користування

149
15.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09566/08-40 Лист01-09/579
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про надання земельних ділянок державної 
власності в постійне користування

150
15.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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09567/08-40 Лист01-09/580
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про надання земельних ділянок державної 
власності в постійне користування

151
15.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09568/08-40 Лист01-09/581
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

152
15.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09569/08-40 Лист485
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

153
24.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09578/08-26 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ ОБ'ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ 
"ЗАПОРІЖЖЯ"
Про визначення колективного побутового 
споживача природного газу

154
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09587/08-25 Лист31
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про вирішення питання заборгованості за виконані 
роботи перед підприємством

155
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09588/08-26 Лист13
КП "НОВИЙ ПОБУТ" НОВЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ
Про видачу ліцензії на провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання

156
22.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09594/08-43 Лист235
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ 
СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ" ЗОР
Про нагородження Жалінської Л.В.

157
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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09637/08-22 Лист39
ФО-П ГУБКО В.Ф.
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

158
27.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09642/08-26 Лист09/22-1
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ 
"СПІЛКА"
Про аварійну ситуацію внаслідок руйнування 
системи зливових та стічних стоків й 
водовідведення

159
22.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09644/08-26 Лист5134/23
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про зміни даних, що додавались до заяви про 
видачу ліцензії

160
27.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

09514/08-20 Лист06/2511
Про фінансування на ремонт водоводу на 
м.Бердянськ

161
23.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09531/08-26 Лист07/2546
Про погодження обсягів з різниці в тарифах

162
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

09467/08-20 Лист684
Про виділення коштів на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіону

163
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09493/08-37 Лист688
Про запрошення на відкриття виставки 
"Конституція 3 травня. Історія та традиції" 
02.10.2021

164
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

24
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09575/08-25 Лист24/2021
ГО "ПРАВОВА СКЕЛЯ"
Про незаконну забудову в м.Молочанськ 
Пологівського р-ну

165
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09604/08-37 Лист13
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІСТОРИКО-ПАТРІОТИЧНИЙ 
ПОШУКОВИЙ ЦЕНТР "БАСТІОН"
Про сприяння у перепохованні останків осіб, 
полеглих внаслідок воєн, депортації та політичних 
репресій

166
23.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09638/08-40 Лист32
ГО "СУЧАСНІ МИСЛИВЦІ 2018"
Про надання в користування мисливських угідь

167
27.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09698/08-43 Лист09/22-09
ГО "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ ЧОРНОБИЛЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про нагородження Карпачова А.О.

168
22.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

09520/08-26 Лист162
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про погодження обсягів заборгованості з різниці в 
тарифах

169
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09586/08-22 Лист164
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про збільшення квотування природного газу для 
потреб населення

170
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09645/08-26 Лист327
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТОКМАЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про узгодження обсягів заборгованості з різниці в 
тарифах

171
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Установи культури
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09536/08-37 Лист01-30/55
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ 
МУЗЕЙ"
Про участь в урочистостях з нагоди 50-річного 
ювілею 29.09.2021

172
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09540/08-33 Лист01-10/264
КНП "ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗОР
Про закупівлю медичного обладнання

173
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09552/08-20 Лист4577
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР 
Про виділення коштів на оплату комунальних 
послуг

174
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09579/08-33 Лист1603
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про визначення маршруту пацієнтів

175
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09595/08-20 Лист04/3570
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про виділення коштів на придбання обладнання 

176
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09606/08-20 Лист1980/02-05
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про додаткове фінансування на придбання 
бронхоскопу

177
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09665/08-33 Лист01-15/358
КНП "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 4" ЗМР
Про обгрунтування щодо невідповідності до вимог 
за пакетом НСЗУ

178
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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09700/08-33 ЛистVII-09-20/9043
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про проведення протиепідемічних заходів

179
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

09699/08-32 Лист712
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про набір на навчання у магістратурі

180
28.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Запорізька ОДА

09521/08-28 Лист131
ЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО
Про пенсійне забезпечення ветеранів

181
20.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

09614/08-16 Лист41-01/1722
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
27.09.2021

182
27.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09619/08-16 Лист44-01/2848
(Ю. Свириденко) Про розгляд звернення депутата 
Запорізької райради І. Воєводіна щодо екологічної 
ситуації у м. Запоріжжі

183
27.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09620/08-16 Лист43-01/354
(О. Дніпров) Про виконання Протокольного 
рішення засідання Ради з питань розвитку 
професійної (професійно-технічної) освіти

184
27.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09621/08-16 Лист41-01/1711
(К. Тимошенко) Про участь у засіданні Конгресу 
місцевих і регіональних влад при Президентові 
України 30.09.2021 (м.Київ)

185
27.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09623/08-48 Лист01-43/1101
Про розміщення особового складу територіальної 
оборони

186
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09675/08-20 Лист2008/07-17
Про виділення додаткових асигнувань 

187
22.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09704/08-43 Лист1686/01-33
Про нагородження Ковальчука А.В. та Шугайло 
З.А.

188
24.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09705/08-43 Лист01-33/427
Про нагородження Щерби В.В. (та інші)

189
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09522/08-33 Лист01-51/644
Про вакцинацію працівників

190
16.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

09504/08-20 Лист01-32/2241
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання сміттєвоза

191
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09601/08-20 Лист01-69/886
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
покрівлі музичної школи

192
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09607/08-20 Лист01-36/0827
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про перерахування коштів від експертної грошової 
оцінки земельної ділянки ТОВ "Біном-груп"

193
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09617/08-20 Лист01-69/888
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на утилізацію небезпечних 
відходів

194
28.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09639/08-20 Лист03-75/1067
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПОГОЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на влаштування тротуарної 
плитки на центральній площі в смт Комиш-Зоря

195
28.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09641/08-20 Листб/н
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
лікарні

196
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09651/08-20 Лист01-48/2833
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
опалення

197
24.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09652/08-20 Лист01-48/2831
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для придбання медичного 
обладнання

198
24.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09659/08-26 Лист02-24/890
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про встановлення лічильника газу

199
28.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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09664/08-20 Лист18-56/230
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування на придбання 
мультифункціональних майданчиків

200
23.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09676/08-20 Лист1110
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на придбання крісел для КУ 
"Центр культури і дозвілля"

201
27.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09677/08-20 Лист1052
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на придбання 
спеціалізованих автомобілів медичної допомоги

202
27.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09696/08-20 Лист02-40-19/045
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
покрівлі та водовідведення Більмацької дитячої 
школи мистецтв

203
28.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

09596/08-42 Лист03-04/177
Про проведення конкурсної комісії 01.10.2021

204
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

09484/08-42 Лист01.2-30/1606
Про погодження матеріальної допомоги Анісімовій 
М.М.

205
08.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09485/08-42 Лист01.2-30/1607
Про погодження матеріальної допомоги Мяло П.І.

206
08.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я
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09517/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів на здійснення преміювання 
працівників закладів охорони здоров'я, які залучені 
для проведення вакцинації у святкові та вихідні дні

207
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

09524/08-42 Заяваб/н
Про відкликання заяви про звільнення Власової 
Н.Ф.

208
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

09686/08-40 Лист22453/5/08-01-0
Про врегулювання питань щодо припинення права 
користування земельною ділянкою ТОВ " САН 
ТЕРМІНАЛ"

209
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

09706/08-43 Лист5301-5935/5305-
Про нагородження Губенка О.О. (та інші)

210
30.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

09574/08-40 Лист13-8-0.48-1313/9
Про надання інформації щодо земельної ділянки на 
території Долинської сільської ради

211
22.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

09509/08-49 Ухвала908/671/18(908/
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Андрівський 
гранітний кар'єр"

212
21.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

09469/08-43 Лист10/710
Про нагородження Калашнікова Є.В. (інші)

213
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура
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09681/08-46 Лист24-2917-21
Про надання інформації щодо виділення коштів на 
поховання

214
29.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

09640/08-22 Лист33к/216
Про зміну тарифу на телефонний зв'язок

215
27.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

09537/08-49 Лист22ц-807/1210/21
Про копію постанови суду по справі Іхно І.С.

216
20.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09538/08-49 Лист22-ц/807/1501/2
Про копію постанови суду по справі Осадчої О.О. 
та Мироненко О.В.

217
21.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09532/08-43 Лист02-38/38435/21
Про нагородження Малої Т.Ю. (та інші)

218
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09512/08-49 Лист10957/02
ПРИАЗОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДВС У 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ФГ "В-Фермер"

219
10.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09570/08-48 Лист711/3583
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про включення до програми

220
21.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

09533/08-43 Лист2249
Про нагородження Коробова О.В. (та інші)

221
23.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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09534/08-43 Лист2286
Про нагородження Желуденка О.Я. (та інші)

222
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09653/08-48 Лист424/СК
Про вирішення питання щодо забезпечення 
експрес-тестування на СOVID-19 лікувальних 
закладів для проведення обстеження призовників

223
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09654/08-48 Лист2300
Про проведення 02.10.2021 Дня територіальної 
оборони України

224
27.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09662/08-43 Лист2318
Про нагородження Книша Р.О. (та інші)

225
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

09678/08-50 Лист10.3-01-67/2123
Про запрошення на святкування Дня юриста 
08.10.2021 о 10-00

226
28.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Прокуратура

09506/08-46 Лист53-3868вих-21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо "Парку по вулиці 
Кремлівській"

227
23.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09518/08-46 Лист51-3356вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо заходів Програми 
охорони навколишнього природного середовища 
м.Енергодара на 2018-2020 та 2021-2023 роки

228
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09525/08-46 Лист57-2927вих.21
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ТОВ "Хлібодар 
Рітейл та/або ТОВ "СІЧ Інвестбуд"

229
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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09526/08-46 Лист57-2928вих.21
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ТОВ "Будинок 
культури ЗАЗ"

230
27.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09603/08-46 Лист5-4-756ВИХ-21
ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ПРОКУРАТУРА У ВІЙСЬКОВІЙ ТА ОБОРОННІЙ 
СФЕРІ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ
Про внесення змін до обласної програми

231
24.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09647/08-46 Лист56/2-3329вих-21
ПОЛОГІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо договорів оренди 
водних об'єктів ТОВ "Перемога"

232
09.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

09633/08-21 Лист02/1-35-03428
Про надання кандидатури для проведення 
перевірки державного нерухомого майна, що 
перебуває на балансі ДП "Укриба" 30.09.2021

233
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09658/08-21 Лист02/1-32-03412
Про державні підприємства, щодо яких прийнято 
рішення про приватизацію

234
27.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

09468/08-22 Лист17137/41/32/01-2
Про проведення наради щодо безпеки дорожнього 
руху та недопущення дорожньо-транспортних 
пригод

235
22.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09693/08-46 Лист59/5/4-1390нт
Про недопущення розповсюдження заборонених 
матеріалів

236
23.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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Державна служба геології та надр України

09703/08-39 Лист17153/01/02-21
Про надання інформації щодо незаконного 
видобування корисних копалин

237
30.09.2021від

№
від 30.09.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09474/08-29 Лист16-16229/161-1
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2022 рік"

238
24.09.2021від

№
від 27.09.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09615/08-42 Лист16-16411/161-1
Про надання інформації щодо створення та 
функціонування структурних підрозділів з питань 
цивільного захисту

239
28.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

09655/08-40 Лист13-28-0.131-120
Про завершення процесу передачі в установленому 
порядку сформованим територіальним громадам 
земельних ділянок

240
29.09.2021від

№
від 29.09.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

09585/08-22 Лист4335/1/06-01/09-
Про внесення змін до Переліку об’єктів

241
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

09584/08-21 Лист3148/27/5-2
Про інформаційні та технологічні картки 
адміністративних послуг Держкомтелерадіо

242
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

09610/08-22 Лист1857/18.2/5-21
Про участь в онлайн-зустрічі щодо діяльності 
суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання 
30.09.2021 о 12-00

243
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Національне агентство України з питань державної служби

09581/08-42 Лист283/11-4/02-21
Про участь в онлайн-опитуванні "Державна служба 
в Україні: Ваша точка зору"

244
28.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

09554/08-48 Лист4221/14-01/2-21
Про надання інформації щодо виконання п.1.11 
рішення РНБО України від 30.07.2021 "Про заходи 
з нейтралізації загроз в енергетичній сфері", 
уведеного в дію Указом Президента України від 
28.08.2021 № 452

245
27.09.2021від

№
від 28.09.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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