
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.10.21 по 08.10.21

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

09739/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.БРУТМАН (Департамент житлово-комунального 
господарства)
Про виділення у 2021 році коштів обласного 
бюджету та внесення змін до обласної програми 
"Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 
роки

1
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09943/08-43 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Солодухіної Н.Г.

2
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10065/08-42 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про погодження відрядження В. Захарчука 
08.10.2021 до м.Дніпро

3
07.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10070/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів на галузь 
охорони здоров'я у 2021 році та внесення змін до 
заходів Програми розвитку охорони здоров'я у 
Запорізькій області на 2018-2022 роки

4
07.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10092/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про виділення коштів для придбання обладнання 
для їдалень закладів загальної середньої освіти

5
08.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09856/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент екології)
Про включення додаткових пропозицій до проєкту 
Переліку заходів, спрямованих на охорону та 
раціональне використання природних ресурсів, 
фінансування яких передбачено за рахунок 
обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2022 році

6
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09718/08-09 Депутатський запит11/10-190
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про здійснення дієвих заходів реагування щодо 
незаконної забудови рекреаційної прибережної 
зони м.Приморськ Запорізької області

7
24.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09784/08-01 Закон України1639-IX
Про заходи, спрямовані на подолання кризових 
явищ та забезпечення фінансової стабільності на 
ринку природного газу

8
14.07.2021від

№
від 04.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09785/08-01 Закон України1174-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо єдиної правової долі земельної 
ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості

9
02.02.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09786/08-01 Закон України1727-ІХ
Про внесення зміни до статті 29 Бюджетного 
кодексу України у зв’язку із внесенням змін до 
Податкового кодексу України щодо стимулювання 
детінізації доходів та підвищення податкової 
культури громадян шляхом запровадження 
одноразового (спеціального) добровільного 
декларування фізичними особами належних їм 
активів та сплати одноразового збору до бюджету

10
08.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

09787/08-01 Закон України1729-ІХ
Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і 
Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про 
внесення змін до Угоди між Урядом України і 
Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про 
уникнення подвійного оподаткування та 
попередження податкових ухилень стосовно 
податків на доходи і капітал

11
08.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09788/08-01 Закон України1726-IX
Про внесення зміни до статті 42 Водного кодексу 
України щодо уточнення переліку первинних 
водокористувачів

12
08.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09789/08-01 Закон України1724-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
створення додаткових умов для забезпечення 
розвитку професійних творчих працівників закладів 
культури

13
08.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09790/08-01 Закон України1723-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення відкритості інформації про розмір 
оплати праці в державних та комунальних 
компаніях

14
08.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09791/08-01 Закон України1720-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо переходу прав на земельну ділянку у 
зв`язку з переходом прав на об'єкт нерухомого 
майна, який на ній розміщено

15
08.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09792/08-01 Закон України1712-IX
Про внесення зміни до статті 7 Закону України 
"Про автомобільний транспорт" щодо організації 
пасажирських перевезень

16
07.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09793/08-01 Закон України1709-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
врегулювання питання розроблення порядку 
присвоєння кваліфікаційних категорій і 
педагогічних звань педагогічним працівникам

17
07.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

3



№
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

09794/08-01 Постанова1773-IX
Про Заяву Верховної Ради України щодо 
нелегітимності виборів депутатів Державної Думи 
Російської Федерації 2021 року

18
22.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09795/08-01 Постанова1775-IX
Про призначення позачергових виборів 
Покровського сільського голови Нікопольського 
району Дніпропетровської області

19
22.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09796/08-01 Постанова1776-IX
Про призначення позачергових виборів 
Степівського сільського голови Миколаївського 
району Миколаївської області

20
22.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09797/08-01 Постанова1778-IX
Про призначення позачергових виборів 
Озернянського сільського голови Тернопільського 
району Тернопільської області

21
22.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09798/08-01 Постанова1779-IX
Про призначення позачергових виборів 
Новогуйвинського селищного голови 
Житомирського району Житомирської області

22
22.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09799/08-01 Постанова1739-IX
Про визначення представників Верховної Ради 
України до складу конкурсної комісії з відбору 
кандидата на посаду Голови Національного 
агентства з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів

23
09.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

09800/08-01 Постанова1749-IX
Про Заяву Верховної Ради України щодо 
незаконного затримання першого заступника 
голови Меджлісу кримськотатарського народу 
Нарімана Джелялова та інших представників 
корінного кримськотатарського народу Криму на 
тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя 
державою-агресором Російською Федерацією

24
10.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09801/08-01 Постанова1721-IX
Про Звернення Верховної Ради України до 
міжнародних організацій, парламентських 
асамблей, урядів та парламентів іноземних держав 
у зв’язку з проведенням незаконних виборів до 
Державної Думи Російської Федерації на 
тимчасово окупованій частині території України - в 
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі...

25
08.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

09757/08-09 Депутатське звернення04-18/04-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про запрошення на засідання з питань проблем 
надання екстреної медичної допомоги 06.10.2021 о 
15-00

26
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09949/08-09 Депутатське звернення04-18/04-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про перенесення розгляду питання "Про проблеми 
в організації надання екстреної медичної допомоги 
в Україні" на засіданні Комітету, що відбудеться 
06.10.2021

27
04.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09951/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення засідання круглого столу з питань 
пенсійного забезпечення осіб, постраждалих 
внаслідок аварії на ЧАЕС 11.10.2021 в м.Черкаси

28
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
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09967/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про рекомендації щодо виконання рішення до 
Звіту Рахункової палати України "Про результати 
аудиту ефективності використання субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для деяких категорій 
осіб"

29
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10107/08-09 Депутатське звернення04-18/04-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...
Про лікарські засоби для лікування онкологічних 
захворювань

30
08.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10108/08-09 Депутатське звернення04-18/12-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...
Про проведення засідання щодо розбудови системи 
донорства крові та компонентів крові 13.10.2021 о 
15-00

31
08.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

09878/08-09 Депутатське звернення314д9/7-2021/30
НДУ ЛУКАШЕВ О.А.
Про надання інформації відносно розміру надбавок 
працівникам закладів загальної середньої освіти та 
організації системи харчування учнів закладів 
загальної середньої освіти

32
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09946/08-09 Депутатське звернення399/2
НДУ М. НІКІТІНА
Про надання інформації щодо реконструкції 
закладів освіти Кушугумської селищної ради

33
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09993/08-09 Депутатське звернення400/3
НДУ М. НІКІТІНА
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом дитини-сироти Слюсар А.М.

34
06.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт 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

09994/08-09 Депутатське звернення400/5
НДУ М. НІКІТІНА
Про проведення робочої наради щодо 
водопостачання Михайлівської територіальної 
громади

35
06.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09995/08-09 Депутатське звернення400/8
НДУ М. НІКІТІНА
Про надання матеріальної допомоги гр. 
Соколовській І.А.

36
06.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10085/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо зміни меж 
Національного природного парку "Великий Луг"

37
14.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

09805/08-15 Лист11648.2/21/28.4
Про проведення засідання Міжвідомчої робочої 
групи з питань захисту прав і свобод ромської 
меншини 07.10.2021 о 10-00

38
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09840/08-15 Лист11653.2/21/25.1
Про звіти за результатами проведеного безвиїзного 
(дистанційного) моніторингу стану додержання 
прав людини і громадянина на своєчасність 
призначення та отримання державних соціальних 
допомог та інших виплат в умовах реформ 

39
02.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

09817/08-43 Лист6214
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Міщенка І.І. (та інші)

40
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09818/08-43 Лист3/26/9/2-1229
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про нагородження Мереуцу О.А. (та інші)

41
30.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

09711/08-21 Лист12/09
АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ГО "СВ-ПЛАТФОРМА"
Про участь А. Бойка в прес-конференції 07.10.2021 
в м.Мелітополі

42
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09970/08-34 Лист10/05-09
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про проведення українсько-угорського семінару 
"Соціальна робота у сучасному світі" 12-17.12.2021

43
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09984/08-21 Листб/н
ГО "МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ БІЗНЕСУ ТА 
СТАРТАПІВ"
Про реалізацію всеукраїнського проєкту щодо ІТ 
освіти 

44
06.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10061/08-28 Лист400
ГО "УКРАЇНСЬКА ЛІГА РОЗВИТКУ 
ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ"
Про проведення заходів на підтримку розвитку 
служби паліативної та хоспісної допомоги

45
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09748/08-37 Лист333-01-07
КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТУРИЗМУ ТА 
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про проведення наради 06.10.2021 о 15-00

46
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09803/08-46 Лист498
ДП "ІНФОТЕХ"
Про розроблення збірника нормативно-правових 
актів з питань охорони державної таємниці та 
службової інформації

47
20.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Правові питання паперовий паперова

09809/08-46 Лист10-5-02-01-2383
ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
Про надання інформації щодо дозволів на 
спеціальне використання природних ресурсів

48
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

09849/08-22 Лист21/1083
КП "УКРСПЕЦЗВ'ЯЗОК"
Про експлуатаційно-технічне обслуговування 
апаратури та засобів оповіщення

49
29.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09870/08-22 Лист44/09-001547/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії КНП "Якимівська ЦРЛ"

50
27.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09871/08-22 Лист44/09-001605/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії Запорізькій митниці

51
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09874/08-40 Лист1420/5/32-00-10-
СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС 
ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ 
ПОДАТКІВ
Про передачу земельних ділянок

52
24.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09885/08-22 Лист481/10
ТОВ "ПОЛЛІ-СЕРВІС"
Про виготовлення транспортних карток

53
28.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09925/08-22 Лист354
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про участь у виставкових заходах 19-21.10.2021

54
10.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09971/08-28 Лист112
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОТИ"
Про благодійну допомогу на придбання засобів 
гігієни хворим дітям 

55
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10095/08-48 Лист23-5806
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо осіб яких було 
направлено на обсервацію

56
05.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

10097/08-33 Лист04/2090
КП "ТОКМАЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ"
Про допомогу у придбанні медичного обладнання

57
24.09.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Посольства, консульства

09873/08-41 Листб/н
ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО 
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ У МІСТІ 
ХАРКІВ
Про надання інформації щодо товарообігу

58
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Релігійні організації

09734/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА СОБОРНА МЕЧЕТЬ ДУМУ 
"УММА"
Про запрошення на відкриття соборної мечеті 
Запоріжжя 15.10.2021 об 11-00

59
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Суди

09980/08-49 Постанова908/170/21
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА суду по справі ТОВ 
"Преображенське"

60
23.09.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

09872/08-21 Лист006/696
ФОНД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про спільне впровадження Програми 5-7-9%

61
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

10



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09713/08-06 Доручення44969/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЦИМБАЛЮК М.М.
Про готовність медичних закладів України до 
чергової хвилі росту захворювання на гостру 
респіраторну хворобу CОVID-I9

62
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09715/08-06 Доручення35964/10/1-21
(О. Уруський) Про зняття з контролю завдання 
щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із 
закупівлею у населення сільськогосподарської 
продукції для задоволення потреб держави у 
особливий період

63
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09753/08-17 Лист31624/0/2-21
(Т. Ковтун) Про надання інформації стосовно 
ризиків шахрайства під час виконання українською 
стороною проєктів в рамках програм 
прикордонного співробітництва Європейського 
інструменту сусідства 

64
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09754/08-06 Доручення15452/29/1-21
(М. Федоров) Про пріоритетні заходи щодо 
розвитку професійної (професійно-технічної) 
освіти

65
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09755/08-06 Доручення45149/1/1-21
(М. Федоров) Про погодження відрядження голови 
облдержадміністрації 30.09-01.10.2021 до м. Києва 

66
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09761/08-06 Доручення44525/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про підготовку до відзначення Дня 
захисників і захисниць України 14.10.2021

67
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09764/08-03 Постанова1023
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 грудня 2019 р. № 1182

68
08.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09765/08-03 Постанова1026
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 11 жовтня 2016 р. № 710 і від 13 грудня 
2017 р. № 1071

69
15.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09766/08-03 Постанова1022
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 2019 р. № 830

70
08.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09767/08-03 Постанова1016
Про внесення змін до Порядку зарахування частини 
акцизного податку з виробленого в Україні та 
ввезеного на митну територію України пального до 
загального фонду відповідних бюджетів місцевого 
самоврядування

71
29.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09768/08-03 Розпорядження1171-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя

72
29.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09775/08-06 Доручення44968/1/1-21
(М. Федоров) НДУ ГЕРЕГА О.В.
Про забезпечення безкоштовним харчуванням 
вихованців освітніх закладів України за рахунок 
державного та місцевих бюджетів

73
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09776/08-17 Лист31699/0/2-21
(В. Федорчук) Про передачу з державної власності 
до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Запорізької області цілісних майнових 
комплексів державних закладів професійної освіти 
Запорізької області

74
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09779/08-03 Постанова1018
Про внесення змін до Порядку функціонування 
національної системи управління та контролю за 
виконанням спільних операційних програм 
прикордонного співробітництва Європейського 
інструменту сусідства 2014—2020

75
29.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09807/08-03 Розпорядження1178-р
Про затвердження чисельності громадян України, 
що підлягають призову на строкову військову 
службу, обсягу видатків для проведення призову у 
жовтні — грудні 2021 року

76
29.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09841/08-17 Лист31732/0/2-21
(О. Ярема) Про подання пропозицій для включення 
їх до Методичних рекомендацій щодо оцінювання 
ефективності діяльності голів ОДА та проведення 
наради 07.10.2021 об 11-00

77
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09842/08-17 Лист31742/0/2-21
(К. Мар'євич) Про інформування щодо 
ефективності управління суб'єктами 
господарювання державного сектору економіки 

78
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09843/08-06 Доручення44951/1/1-21
(О. Любченко) Про стан місць масового відпочинку 
на водних об’єктах України

79
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09865/08-17 Лист31804/0/2-21
(В. Федорчук) Про звернення представника 
громадської організації "Національно-культурне 
товариство ромів "Романо Кхам" Л.М.Сачине (м. 
Житомир)

80
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09866/08-06 Доручення45694/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ 
ВЕТЕРАНІВ
Про виплату разової грошової допомоги, 
передбаченої ЗУ "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту"

81
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09948/08-03 Розпорядження1189-р
Про заходи з відзначення у 2021 році Дня 
захисників і захисниць України

82
29.09.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

13



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09953/08-06 Доручення44901/1/1-21
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про заборгованість із заробітної плати

83
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10004/08-06 Доручення46190/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про забезпечення закладів охорони 
здоров'я лікарськими засобом Ремдесивір та 
медичним киснем

84
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10011/08-06 Доручення45982/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ НЕКЛЮДОВ В.М.
Про зволікання з розробкою Приазовського 
газового родовища

85
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10012/08-06 Доручення41773/0/1-21
ПЛАН організації виконання рішення РНБО 
України від 30.07.2021 "Про стан водних ресурсів 
України", введеного в дію Указом Президента 
України від 13.08.2021 № 357

86
07.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10014/08-06 Доручення45298/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про внесення зміни до статті 7 
Закону України "Про автомобільний транспорт" 
щодо організації пасажирських перевезень

87
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10048/08-17 Лист32204/0/2-21
(К. Мар'євич) АДВОКАТ АМЕЛЬЧЕНКО М.Д.
Про скаргу гр. Грибової Г.М. на неправомірні дії 
AT "Запоріжгаз"

88
07.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10084/08-17 Лист32344/0/2-21
(Т. Ковтун) Про надання інформації щодо 
проведення щеплень працівників

89
07.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10098/08-06 Доручення44874/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про Національну стратегію сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні на 
2021 - 2026 роки

90
08.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

14
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10099/08-06 Доручення45584/1/1-21
(М. Федоров) Про заходи державного фінансового 
контролю в органах місцевого самоврядування та 
закладах професійно-технічної освіти

91
08.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

09881/08-27 ЛистВК-07/827
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про ступінь безбар'єрності об'єктів фізичного 
оточення і послуг для осіб з інвалідністю

92
16.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09905/08-30 ЛистП02-201/494/5
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РАЙОННИХ ТА 
ОБЛАСНИХ РАД
Про Резолюцію ХХІ Всеукраїнської 
наради-семінару щодо актуальних питань 
децентралізації

93
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

09974/08-43 ЛистЦ-2/6-88/4937-2
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про нагородження Павленка О.М.

94
01.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

09892/08-43 Лист21-1530-08/7853
Про надання кандидатур для нагородження

95
20.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09893/08-43 Лист21-1530-08/7856
Про надання кандидатур для нагородження

96
20.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09894/08-43 Лист21-1530-08/7853
Про надання кандидатур для нагородження

97
20.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство економіки

15



№
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09831/08-19 Лист3901-05/48280-0
Про запрошення на нараду щодо презентацій 
інвестиційних проєктів 11.10.2021 о 16-00 (м.Київ)

98
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09832/08-19 Лист3901-05/48287-0
Про відкликання запрошення на нараду 11.10.2021

99
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09857/08-19 Лист3901-05/48319-0
Про запрошення на нараду щодо презентацій 
інвестиційних проєктів 08.10.2021 о 15-00 (м.Київ)

100
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09966/08-21 Лист3213-06/48598-0
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про передачу будівель у спільну власність 
територіальних громад Запорізької області"

101
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики

09756/08-22 Лист26/1.4-7.3-15660
Про надання інформації щодо будівництва 
додаткових газопроводів

102
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

09769/08-39 Лист25/7-13/20881-2
Про видачу дозволу на спеціальне використання 
об'єктів Червоної книги України 

103
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09844/08-39 Лист25/7-11/20959-2
Про затвердження лімітів на спеціальне 
використання природних ресурсів у межах 
загальногеологічного заказника 
загальнодержавного значення "ДНІПРОВСЬКІ 
ПОРОГИ" на 2021 рік

104
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09960/08-42 Лист25/7-19/21182-2
Про надання копії наказу Міндовкілля від 
01.10.2021 № 410-о "Про призначення Воловика 
Д.І"

105
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

16
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Міністерство інфраструктури

09879/08-22 Лист3759/47/14-21
Про наказ Мінінфраструктури від 01.10.2021 № 528 
"Про утворення Робочої групи з питань реалізації 
експериментального проєкту з організації 
суспільно важливих перевезень пасажирів 
залізничним  транспортом у приміському 
сполученні"

106
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

09859/08-37 Лист11924/9.4
Про надання інформації за показниками 
ефективності голів ОДА

107
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10007/08-37 Лист12000/4.1
Про погодження проєкту наказу МКІП "Про 
затвердження форм звітності діяльності театрів та 
інструкцій щодо їх заповнення"

108
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10053/08-37 Лист12117/3.4
Про надання інформації щодо мовно-культурної 
ситуації та вжитих заходів щодо захисту й 
забезпечення розвитку і функціонування 
української мови 

109
07.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

09758/08-34 Лист8495/5.4
Про проведення Спартакіади

110
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09952/08-34 Лист8621/15
Про проведення всеукраїнського тренінгу 
"Фахівець з питань національно-патріотичного 
виховання" 27-29.10.2021 (м.Житомир)

111
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10047/08-34 Лист8666/3.3
Про проведення Всеукраїнського форуму 
"Молодіжні центри в Україні" 28-29.10.2021 у 
м.Львові

112
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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10052/08-34 Лист8688/15
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 7 грудня 2016 р. № 999"

113
07.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09954/08-32 Лист1/11-7395
Про надання інформації стосовно фінансування 
наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності

114
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09955/08-20 Лист1/11-7401
Про перевірку даних для розподілу освітньої 
субвенції на 2022 рік

115
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09963/08-32 Лист1/11-7404
Про участь в опитуванні суб'єктів інноваційного 
процесу щодо виявлення змін в національній 
інноваційній екосистемі

116
06.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09996/08-20 Лист1/11-7417
Про заміну додатку 1 до листа щодо перевірки 
даних для розподілу освітньої субвенції на 2022 рік

117
06.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09714/08-33 Наказ2114
НАКАЗ про внесення змін до Примірного табеля 
оснащення структурних підрозділів системи 
екстреної медичної допомоги

118
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09771/08-33 Лист10-02/119/99-21
Про погодження проєкту постанови КМУ "Деякі 
питання фінансування закупівлі лікарських засобів 
для лікування гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2"

119
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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09777/08-33 Лист10-10/28906/2-2
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
працівникам медичної галузі

120
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10087/08-33 Лист26-04/29486/2-2
Про алгоритм дій для запуску вакцинації 
пенсіонерів у поштових відділеннях

121
07.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10109/08-33 Лист26-04/29591/2-2
Про постанову Головного державного санітарного 
лікаря України від 07.10.2021 № 15 "Щодо 
організації проведення позачергових обстежень 
працівників харчоблоків закладів освіти, дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку, дитячих 
будинках-інтернатах у зв’язку погіршенням 
епідемічної ситуації"

122
08.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

09759/08-41 Лист1/35/3563-21
Про надання інформації щодо реалізації пілотних 
регіональних проєктів у сфері євроатлантичної 
інтеграції

123
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09774/08-25 Лист7/19.5/14745-21
Про виконання протокольного рішення за 
результатами наради щодо стану реалізації 
програми "Велике  будівництво" від 29.09.2021

124
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09778/08-26 Лист7/11/14769-21
Про презентацію щодо тарифної політики у сфері 
теплопостачання 

125
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09845/08-26 Лист7/32/14799-21
Про надання інформації щодо проходження 
опалювального сезону

126
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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09858/08-26 Лист7/20/14807-21
Про проведення онлайн-конференції з питань 
інформаційно-аналітичної системи з надання 
житлово-комунальних послуг 07.10.2021 о 10-00

127
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09861/08-21 Лист7/34.3/14820-21
Про надання протоколів засідань регіональних 
комісій з інвентаризації водних об’єктів, лісових 
ресурсів, об’єктів державної та комунальної 
власності

128
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09862/08-26 Лист7/10.1/14834-21
Про надання інформації щодо втрат при 
розрахунку різниці в тарифах

129
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09863/08-20 Лист7/34.2/14821-21
Про надання інформації щодо фінансування 
районних рад

130
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09867/08-21 Лист7/34.2/14819-21
Про здійснення моніторингу процесу передачі у 
комунальну власність територіальних громад 
об'єктів спільної власності територіальних громад 
району

131
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09940/08-26 Лист7/10.2/14869-21
Про надання інформації щодо тарифів на теплову 
енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та постачання теплової енергії

132
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10010/08-20 Лист7/7.2/15006-21
Про подання консолідованої бюджетної звітності за 
9 місяців 2021 року

133
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10072/08-26 Лист7/11.1/15106-21
Про проведення наради щодо укладання договорів 
на постачання природного газу 08.10.2021 о 15.00

134
07.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики
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09736/08-28 Лист16875/0/2-21/57
Про організацію надання соціальних послуг у 
сформованих територіальних громадах

135
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09752/08-36 Лист16898/0/2-21/19
Про функціонування Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи „Діти”

136
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09770/08-35 Лист16917/0/2-21/57
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Типового положення про центр 
раннього втручання"

137
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09773/08-36 Лист16935/0/2-21/19
Про перевірку актуальності довідників банку даних 
про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, 
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 
батьків-вихователів та проведення онлайн-навчання 
07.10.2021 о 10-00

138
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09962/08-28 Лист17091/0/2-21/56
Про питання видачі довідок вдовам ЧАЕС

139
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10008/08-35 Лист17119/0/2-21/57
Про зняття з контролю листа Мінсоцполітики від 
08.10.2020 № 14209/0/2-20/57 „Про внесення змін 
до деяких  нормативно-правових актів щодо 
зарахування дітей на цілодобове перебування до 
закладів”

140
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10013/08-28 Лист17169/0/2-21/57
Про звітування щодо запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі

141
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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10045/08-20 Лист17182/0/2-21/44
Про використання коштів субвенції на 
зебезпечення житлом дітей-сиріт

142
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10046/08-28 Лист17199/0/2-21/57
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Основних напрямів запобігання 
бездомності до 2026 року"

143
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10089/08-28 Лист17300/0/2-21/20
Про направлення копій наказів

144
07.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

09972/08-20 Лист10355/09/09.2-21
Про надання інформації щодо суми коштів, 
необхідних для виплати грошової компенсації 
особам, які захищали незалежність України

145
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10064/08-40 Лист10508/02/09.4-21
Про надання інформації щодо отримання 
учасниками бойових дій у власність земельних 
ділянок

146
07.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

09712/08-21 Лист1/06-3-10901
Про приведення у відповідність до чинного 
законодавства рішень Запорізької міської ради 
щодо ЦНАП

147
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09864/08-21 Лист1/06-4-11036
Про проведення зовнішньої оцінки рівня 
задоволеності суб'єктів звернення якістю надання 
адміністративних послуг

148
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

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

10015/08-51 Лист1/06-3-11176
Про інформування населення в регіонах про Гід з 
державних послуг

149
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10050/08-51 Лист1/06-6-11188
Про національний проєкт з цифрової грамотності 
Дія.Цифрова освіта

150
07.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10088/08-21 Лист1/06-3-11231
Про засідання комісії з відбору об’єктів, 
фінансування яких здійснюватиметься за рахунок 
субвенції  на розвиток мережі ЦНАП

151
07.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

09877/08-46 Лист89016/11011-4-2
Про відомості з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно щодо об’єктів нерухомого 
майна, на які зареєстровані права власності 
державної та комунальної форми власності 

152
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09731/08-25 Лист01-3940/41
Про прискорення передачі завершеного 
будівництвом об'єкту "Будівництво шкільного 
стадіону Азовської ЗОШ І-ІІІ ст...." до Бердянської 
міської територіальної громади

153
28.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09854/08-20 Лист01-2280/26-1
Про виділення додаткових коштів на ремонт 
музичної школи у м.Бердянськ

154
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10058/08-20 Лист01-2236/28-1
Про фінансування реконструкції оглядового 
майданчика по вул. Правди у м.Бердянськ

155
28.09.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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10059/08-32 Лист01-3945/30
Про погодження придбання обладнання для їдалень 
(харчоблоків)

156
29.09.2021від

№
від 07.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10060/08-32 Лист01-4039/30
Про погодження придбання обладнання для їдалень 
(харчоблоків)

157
01.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

09880/08-21 Лист01-01-41/4594
Про надання інформації щодо суб'єктів надання 
адміністративних послуг

158
27.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09924/08-40 Лист01-01-43/4681
Про надання інформації щодо розроблення 
документації із землеустрою

159
30.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

09735/08-20 Лист07/03-23/02969
Про зміну цільового призначення субвенції на 
придбання апаратів ШВЛ

160
29.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09939/08-20 Лист02/03-23/03040
Про виділення коштів на придбання спортивного 
човна каное

161
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10071/08-20 Лист11/03-21/03062
Про реконструкцію скверу по вул.Шкільній в 
м.Запоріжжя

162
07.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

09883/08-33 Лист02-57/739-1
Про розгортання додаткових ліжок

163
01.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

09908/08-20 Лист001-2264/26-1
Про уточнення до запиту на виділення коштів

164
30.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

09728/08-27 Рішення117
Про недопущення зміни меж території 
національного природного парку "Великий луг"

165
21.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09912/08-20 Лист03-01-22/2873
Про виділення коштів на будівництво Центру 
надання адміністративних послуг

166
28.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09913/08-20 Лист03-01-22/2847
Про виділення коштів на будівництво Центру 
надання адміністративних послуг

167
24.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська міська рада

10017/08-20 Лист02-19/856
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання для створення дитячого 
стоматологічного відділення КНП "Гуляйпільська 
міська лікарня"

168
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

09914/08-20 Лист02/21-983
Про виділення коштів на заміну вікон для КНП 
"Дніпрорудненський центр первинної 
медико-санітарної допомоги"

169
30.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09920/08-26 Лист10/21-982
Про надання роз'яснення щодо отримання субвенції 
на погашення різниці в тарифах для КП 
"Дніпрорудненські теплові мережі"

170
29.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09923/08-25 Лист08/21-985
Про завершення будівельних робіт з реконструкції 
приймальної камери очисних споруд 
м.Дніпрорудне

171
30.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Оріхівська міська рада

09723/08-25 Лист03-05/1251
Про будівництво каналізаційних очисних споруд в 
м.Оріхів

172
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Пологівська міська рада

09911/08-20 Лист3499/02.1-16
Про виділення коштів на ремонт системи 
забезпечення лікарняних ліжок медичним киснем

173
29.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

09737/08-20 Лист03-35/5684
Про виділення іншої субвенції на придбання 
спортивного майданчику для КЗ "Гімназія №2"

174
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ 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

09829/08-09 Депутатське звернення41
ДОР БУГАЙЧУК О.В.
Про виділення коштів на фінансування об'єктів

175
28.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

26



№
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

09835/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б.
Про виділення коштів на придбання будівельних 
матеріалів для благоустрою будинку культури

176
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09836/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б.
Про виділення коштів на придбання ноутбука та 
принтера для Федорівської філії КЗ "ЦКДТ 
Терпінівської СР МР ЗО"

177
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09837/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б.
Про виділення коштів на придбання рингу 
боксерського професійного

178
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09838/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б.
Про виділення коштів на придбання паркану для 
Долинської гімназії Новенської сільської ради

179
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09895/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР О. ПЕРЕДЕРІЙ
Про виділення коштів на придбання спортивного 
човна каное

180
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09973/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР Ю. КАПУСТЯНСЬКИЙ, ДОР Р. ТЕРЕХОВ
Про виділення коштів субвенції на фінансування 
заходів

181
06.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09979/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР С. МАКЕДОНСЬКА
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання для КП "Приморська ЦРЛ"

182
04.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09992/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР О. КОВАЛЕНКО
Про пропозиції щодо фінансування заходів

183
06.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10044/08-09 Депутатське звернення2/2021/40с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про надання інформації щодо реконструкції 
гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення 
с.Водяне Кам'янсько-Дніпровського району

184
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

09710/08-54 Лист4673/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про направлення проєкту додаткової угоди щодо 
передачі коштів позики

185
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09729/08-54 Лист4696/01-11
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування Новомиколаївської центральної 
районної лікарні

186
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09730/08-54 Лист4624/01-11
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання 
мультимедійного обладнання для закладів освіти 
Чернігівської громади

187
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09819/08-54 Лист4578/01-11
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ 
ЕКСПЕРТИЗ
Про виділення коштів на придбання оргтехніки 

188
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

09820/08-54 Лист01-26/1137
Про перейменування закладу "Мелітопольське 
вище професійне училище"

189
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09821/08-54 Лист4712/01-10
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б.
Про виділення коштів на придбання автобусної 
зупинки для селища Зарічне Терпінівської сільради

190
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09822/08-54 Лист4649/01-10
ДОР С.І.МАКЕДОНСЬКА
Про виділення коштів на придбання технологічного 
обладнання для харчоблоків 

191
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09823/08-54 Лист4713/01-10
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б.
Про виділення коштів на придбання рингу 
боксерського професійного для КЗ 
"Дитячо-юнацька спортивна школа №1" 

192
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09824/08-54 Лист4585/01-11
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на розробку 
проєктно-кошторисної документації будівництва 
фізкультурно-оздоровчого комплекту в с.Мала 
Білозерка Василівського району

193
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09825/08-54 Лист4520/01-05
Про виділення коштів на фінансування діяльності 
агенції регіонального розвитку

194
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09826/08-54 Лист4694/01-11
ДОР О.КРАВЧУН
Про виділення коштів на ремонт дороги С081204 
Берестове-Веселий Гай - Н-15

195
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

29



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

09827/08-54 Лист4710/01-10
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б. 
Про виділення коштів на придбання автобусної 
зупинки для с. Мар'ївка Семенівської сільради

196
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09833/08-54 Лист4766/01-11
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на поточний ремонт 
санвузлів опорного закладу освіти "Всесвіт"

197
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09834/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б.
Про виділення коштів на придбання ноутбуку та 
принтера для КЗ "Берізка" Семенівської сільської 
ради

198
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09926/08-54 Лист4606/01-11
Про виділення коштів на вирішення проблемних 
питань міста Бердянськ

199
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09927/08-54 Лист4531/01-11
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про виділення коштів на реконструкцію 
самопливного каналізаційного колектору

200
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09928/08-54 Лист4529/01-11
Про виділення коштів на виконання Програми 
"Питна вода Запорізької області"

201
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09929/08-54 Лист4367/01-11
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на озеленення території 
громади

202
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

30



№
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Джерело  інформації 
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09930/08-54 Лист4528/01-11
Про виділення коштів на виконання низки заходів 
на території Василівської міської територіальної 
громади

203
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09931/08-54 Лист4557/01-11
Про виділення коштів на оснащення будівель 
вузлами комерційного обліку комунальних послуг

204
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09932/08-54 Лист4670/01-11
ДОР О. ПЕРЕДЕРІЙ
Про виділення коштів на вирішення проблемних 
питань Запорізького району

205
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09933/08-54 Лист4632/01-11
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на озеленення території 
громади

206
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09934/08-54 Лист4628/01-11
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПП "ЗА МАЙБУТНЄ"  
ФУКС Г.Г.
Про фінансування об'єктів

207
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09935/08-54 Лист4672/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання

208
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09936/08-54 Лист4368/01-11
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на оновлення 
матеріально-технічної бази

209
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

31



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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09947/08-54 Лист4696/01-11
Про надання пропозицій щодо фінансування 
заходів

210
01.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09976/08-54 Лист4733/01-27
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про придбання шкільного автобусу для 
перевезення дітей школи, розташованої в 
Копанівському старостинському окрузі Оріхівської 
об’єднаної територіальної громади

211
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

09977/08-54 Лист4660/01-11
КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ" ЗОР
Про виділення коштів на придбання апаратів 
штучної вентиляції легенів 

212
06.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09978/08-54 Лист4759/01-11
ФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
свердловини в с.Федорівка

213
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10002/08-54 Лист4735/01-27
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РАЙОННИХ ТА 
ОБЛАСНИХ РАД
Про Резолюцію ХХІ Всеукраїнської 
наради-семінару щодо актуальних питань 
децентралізації

214
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10003/08-54 Розпорядження66-р
Про проведення другого пленарного засідання 
четвертої сесії Запорізької обласної ради восьмого 
скликання 07.10.2021 об 11-00

215
06.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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10020/08-54 Лист4545/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про дефіцит коштів на 2022 рік

216
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10021/08-54 Лист4801/01-11
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на фінансування проєктів в 
смт Кирилівка

217
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10022/08-54 Лист4780/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗОШ-ІНТЕРНАТ № 1"
Про виділення коштів на благоустрій території 
школи

218
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10023/08-54 Лист4803/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на придбання бронхоскопу

219
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10024/08-54 Лист4858/01-11
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про виділення коштів на встановлення ігрового 
комплексу на території КЗ "Кам'янська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР

220
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10025/08-54 Лист4853/01-11
КНП "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на енергоносії

221
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10026/08-54 Лист4855/01-11
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про забезпечення послуг з перевезення

222
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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10027/08-54 Лист4633/01-11
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
водопостачання в с.Високе Михайлівського р-ну

223
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10028/08-54 Лист4800/01-11
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
спортивного майданчика в сел. Відрадне

224
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10029/08-54 Лист4684/01-11
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційної насосної станції в м.Дніпрорудне

225
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10030/08-54 Лист4709/01-11
ДОР О. КОВАЛЕНКО 
Про виділення коштів на встановлення дитячого 
майданчику у ДНЗ № 169 "Берегиня"

226
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10031/08-54 Лист4758/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про зменшення фінансування закладу

227
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10032/08-54 Лист4772/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗОШ-ІНТЕРНАТ № 1"
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
їдальні

228
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10033/08-54 Лист4609/01-11
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про виділення коштів на придбання житла для 
персоналу

229
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

34



№
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

10034/08-54 Лист4823/01-11
ДОР ГУРСЬКА Н.М.
Про виділення коштів на обладнання приміщень КЗ 
"Кам'янсько-Дніпровська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат" ЗОР системами 
протипожежного захисту

230
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10035/08-54 Лист4796/01-11
Про співфінансування на придбання 
мультифункціонального майданчику в м.Пологи

231
05.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10067/08-54 Лист4779/01-11
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання ультразвукової 
діагностичної системи для КНП "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги"

232
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10068/08-54 Лист4580/01-11
Про виділення коштів на ремонт системи 
забезпечення лікарняних ліжок медичним киснем 
для КНП "Пологівська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування" 

233
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10074/08-54 Лист4816/01-11
ДОР АРТЮШЕНКО І.
Про фінансування на реконструкцію об'єктів

234
06.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10075/08-54 Лист4799/01-11
ДУ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
МВС УКРАЇНИ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про виділення коштів на придбання 
відеогастроскопу

235
06.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10076/08-54 Лист4691/01-11
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання для КНП "Запорізька ЦРЛ"

236
06.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10077/08-54 Лист4790/01-11
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про виділення коштів на придбання лабораторної 
інформаційної системи

237
06.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10078/08-54 Лист4750/01-11
ДОР СЕЛЕВИЧ С.О.
Про виділення коштів для фінансування об'єктів

238
06.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10079/08-54 Лист4610/01-11
НОВОУСПЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на озеленення території 
громади

239
06.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09725/08-09 Депутатське звернення37
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки комісії щодо фінансування 
пропозицій

240
28.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09727/08-09 Депутатське звернення02-1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МАТЕРИНСТВА ТА 
ДИТИНСТВА
Про висновки та рекомендації комісії від 
23.09.2021

241
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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09747/08-09 Депутатське звернення39
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
28.09.2021

242
28.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09763/08-09 Депутатське звернення140
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЇ, ...
Про участь у засіданні комісії 05.10.2021 о 12-00

243
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10009/08-09 Депутатське звернення42
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про пропозиції щодо фінансування заходів

244
06.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10019/08-09 Депутатське звернення153
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЇ...
Про водозабезпечення с. Юльївка Запорізького 
р-ну

245
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10055/08-09 Депутатське звернення44
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
06.10.2021

246
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

09853/08-37 Лист125-1127
Про запрошення на святкування Дня пуску в 
експлуатацію заводу "Дніпроспецсталь" 08.10.2021 
о 15-30

247
30.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

10103/08-48 Лист9/976
Про усунення недоліків ведення військового обліку

248
05.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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Бердянський морський торговельний порт

10042/08-21 Лист4/217-687
Про надання інформації щодо інвентаризації майна

249
04.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Військові частини

09981/08-48 Лист3/33/11/1-2884
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про включення до Програми сприяння розвитку 
матеріально-технічної бази...

250
04.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09982/08-48 Лист3/33/8/1-2910
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про внесення змін до наказу МВС України від 
11.11.2003 № 1345ДСК

251
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10040/08-43 Лист3/33/9/2-2906
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Бирюкова А.І.(та інші)

252
05.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

09937/08-22 ЛистДН-304/466
Про укладення угоди зі Степненською громадою 
щодо компенсації за перевезення пасажирів 
пільгових категорій приміським залізничним 
транспортом

253
27.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09780/08-26 Листб/н
ПАТ "ВІДРАДНЕНСЬКЕ"
Про анулювання ліцензії на централізоване 
водопостачання та водовідведення

254
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09804/08-22 Лист1141
ПРАТ "АЗОВКАБЕЛЬ"
Про відключення від електропостачання

255
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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09846/08-43 Лист1284/0900
АТ "ДТЕК "ДНІПРОЕНЕРГО"
Про нагородження Рибалко Ж.А. (та інші)

256
28.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09886/08-22 Лист1142
ПРАТ "АЗОВКАБЕЛЬ"
Про створення тимчасової комісії з недопущення 
екологічної катастрофи

257
01.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09968/08-39 Лист05/10-1
ТОВ "ЕКОЦЕНТР-Н"
Про надання інформації щодо звернень громадян з 
питань дозволу на викиди забруднюючих речовин

258
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09969/08-39 Лист05/10-2
ТОВ "ЕКОЦЕНТР-Н"
Про надання інформації щодо звернень громадян з 
питань дозволу на викиди забруднюючих речовин

259
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09990/08-49 Листб/н
ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про заяву щодо припинення права користування 
земельною ділянкою

260
30.09.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09740/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
 Про участь у Біблійних читаннях  07.10.2021 об 
8-00

261
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09816/08-40 Лист03/09
ТОВ " БУДІВЕЛЬНИК -2007"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок

262
27.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09997/08-40 Лист618
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

263
04.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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09998/08-40 Лист619
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки 

264
04.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09999/08-40 Лист621
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки 

265
04.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10000/08-40 Лист620
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки 

266
04.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10001/08-40 Лист622
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки 

267
04.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10018/08-43 Лист02/1428
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про нагородження Калітіної І.А. (та інші)

268
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10036/08-25 Лист07/01302
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА" 
Про затвердження оновленого Титулу об'єкта 
будівництва "Реконструкція вул. Шевченка від вул. 
8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності 
від вул. Шевченка до вул. Калібрової в 
м.Запоріжжі"

269
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10081/08-43 Лист405
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Горянець М.В. (та інші)

270
07.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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10090/08-43 Лист28
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ГРЕКО-РИМСЬКОЇ БОРОТЬБИ
Про присвоєння почесного звання Шлайферу М.Г.

271
01.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10091/08-43 Лист16
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІЛЬНОЇ 
БОРОТЬБИ
Про присвоєння почесного звання Шлайферу М.Г.

272
01.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10111/08-43 Лист2-ЗОДА
ВІДДІЛ МІНІСТЕРСТВА У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про нагородження Семеляка В.М.

273
08.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09744/08-43 Листб/н
ГС "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ОБ'ЄДНАНЬ УЧАСНИКІВ АТО/ООС"
Про нагородження Несмачного А.П. та інші.

274
28.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09745/08-44 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ 
АТО ТА БІЙЦІВ ОКРЕМОГО ЗАГОНУ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "АЗОВ"
Про включення Зайченка М.Л. до робочої групи 
Запорізької ОДА щодо реконструкції 
інфраструктурних об'єктів на о. Хортиця 

275
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09875/08-44 Лист14
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО "РОДИНА 
КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про заходи щодо вшанування полеглих Захисників 
України 14.10.2021

276
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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09888/08-20 Листб/н
МГО ЗАПОРІЗЬКИЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ 
ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я "БОЙОВІ 
РУКАВИЧКИ"
Про виділення коштів на ремонт приміщення 
Центру

277
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09889/08-20 Листб/н
МГО ЗАПОРІЗЬКИЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ 
ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я "БОЙОВІ 
РУКАВИЧКИ"
Про виділення коштів на ремонт водопровідної 
системи Центру

278
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09890/08-20 Листб/н
МГО ЗАПОРІЗЬКИЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ 
ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я "БОЙОВІ 
РУКАВИЧКИ"
Про виділення коштів на ремонт стін санвузлу 
Центру

279
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09891/08-20 Листб/н
МГО ЗАПОРІЗЬКИЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ 
ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я "БОЙОВІ 
РУКАВИЧКИ"
Про виділення коштів на ремонт санвузлу Центру

280
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09896/08-44 Листб/н
ВП ВГО "ОБ'ЄДНАННЯ ДРУЖИН І МАТЕРІВ 
БІЙЦІВ УЧАСНИКІВ АТО"
Про встановлення біг-бордів до Дня захисників і 
захисниць України

281
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

09746/08-26 Лист4702
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БЕРДЯНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про погодження обсягів заборгованості з різниці в 
тарифах

282
28.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Установи культури
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10054/08-20 Лист12
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про зміни до Програми розвитку інформаційного 
простору Запорізької області на 2021-2025 роки

283
03.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09724/08-20 Лист1623
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів на заробітну 
плату

284
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09781/08-33 Лист182
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
Про забезпечення потреб населення у медичній 
допомозі та фінансування роботи патронажної 
служби

285
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09902/08-33 Лист03.02-27/3556
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про введення додаткових протиепідемічних заходів 
із профілактики COVID-19

286
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10063/08-20 Лист1659
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення додаткового фінансування на 
обладнання приміщень системою протипожежного 
захисту

287
07.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

09726/08-32 Лист35-06/2376
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про надання пропозицій щодо створення центру 
креативної економіки

288
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова
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09887/08-20 Лист609/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №1"
Про виділення додаткових коштів на 
реконструкцію їдальні

289
27.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09910/08-20 Лист01/5-1696
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ДМИТРА МОТОРНОГО
Про перерозподіл бюджетних призначень

290
29.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09961/08-27 Лист433
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 7 І-ІІ 
СТУПЕНІВ" ЗОР
Про сприяння у створенні безбар'єрного фізичного 
оточення і послуг для осіб з інвалідністю

291
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10037/08-43 Лист240
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ 
СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ" ЗОР
Про нагородження Бабак Л.П.

292
05.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10038/08-43 Лист239
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ 
СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ" ЗОР
Про нагородження  Снежка С.С.

293
05.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10094/08-43 Лист399/01-18
КЗ "ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА 
№1" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про нагородження Бойка А.М.

294
06.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

09720/08-16 Лист09-07/50
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
04.10.2021 о 13-00

295
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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09802/08-16 Лист15/2-01/61
(Т. Ломакіна) Про створення безбар'єрного 
простору в Україні

296
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09941/08-16 Лист41-01/1763
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
04.10.2021

297
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09956/08-16 Лист41-01/1746
(К. Тимошенко) Про виділення коштів на 
вирішення питань життєдіяльності міста 
Бердянська

298
04.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09957/08-16 Лист41-01/1744
(К. Тимошенко) Про електрифікацію залізничної 
ділянки від смт Пологи до м. Бердянськ

299
04.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09958/08-16 Лист41-01/1742
(К. Тимошенко) ОСББ "ДОБРОБУТ-ЗВС"
Про вирішення проблеми в управлінні майном

300
04.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09959/08-16 Лист41-01/1740
(К. Тимошенко) БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
"АДРЕСНА ДОПОМОГА"
Про будівництво канатної дороги в м.Запоріжжі

301
04.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Президент України

09719/08-02 Указ487/2021
Про Національну стратегію сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні на 2021 – 
2026 роки

302
27.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09916/08-42 Лист01-40/1119
Про погодження призначення Ребрової О.О.

303
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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09917/08-42 Лист01-40/1125
Про відкликання листа від 20.09.2021 № 01-40/1043

304
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09918/08-50 Лист01-25/1122
Про засвідчення зразків підписів

305
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

10041/08-46 Лист2392/01-20
Про підписання довіреності на проведення 
виконавчих дій

306
05.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Правові питання паперовий паперова

10043/08-43 Лист01-42/0950
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Шишовій О.М.

307
04.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10057/08-21 Лист01-40/0935
Про відшкодування збитків, завданих приміщенню 
по вул. Щаслива, 95 в м.Кам'янська-Дніпровська

308
30.09.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10102/08-43 Лист01-18/0739
Про нагородження Наконечного В.П.

309
07.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

10101/08-43 Лист1829/01-21
Про нагородження Бєлого В.М.

310
07.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Олександрівська райадміністрація

09750/08-43 Лист20.02/02-25-102
Про нагородження Мостового В.О.

311
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09751/08-43 Лист20.01/02-25-102
Про нагородження Коломойця Ю.М. та Касьян 
О.О.

312
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада
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10056/08-40 Лист01-19/481
Про надання актів прийому-передачі земельної 
ділянки по вул. Земська, 36а у м.Бердянськ

313
04.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ

09741/08-20 Лист2778
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 
Про виділення коштів на придбання дитячого 
ігрового майданчику

314
28.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

09733/08-20 Лист2794
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на заходи з озеленення 

315
28.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09742/08-20 Лист2737
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на заміну вікон у КЗ 
"Приазовський  Будинок дитячої та юнацької 
творчості"

316
28.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

09743/08-20 Лист907/01-11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на придбання дитячого 
комплексу для Ганнівського навчально-виховного 
дитячого комплексу

317
28.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

09749/08-20 Лист03-18/978
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на будівництво спортивного 
майданчику

318
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

09808/08-25 Лист02-36/0459
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про розгляд питання будівництва полігону для 
захоронення твердих побутових відходів

319
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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09855/08-20 Лист1387
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про перенаправлення коштів на фінансування 
об'єктів

320
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09909/08-20 Лист02-01-47/488
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання фінансової підтримки для 
проходження сталого опалювального періоду

321
30.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09915/08-20 Лист01-35/2302
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт дороги 

322
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09919/08-22 Лист02-01-47/499
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про відсутність електропостачання

323
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09922/08-22 Лист2426
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про проведення конкурсу на визначення 
автомобільного перевізника

324
29.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09944/08-22 Лист02-36/0472
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про встановлення пільгової ціни на електроенергію 
для індивідуальних побутових споживачів при 
електроопаленні

325
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09945/08-09 Депутатське звернення79
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про критичний стан автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення

326
24.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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10039/08-20 Лист1169
АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на придбання 
мультифункціонального спортивного майданчика

327
24.09.2021від

№
від 07.10.2021
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10083/08-20 Лист02-01-47/507
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію та 
теплосанацію фасаду і покрівлі Люцернянського 
НВК

328
06.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10100/08-37 Лист02-39/0479
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про відміну проведення фестивалю "Гусарська 
бульба" 09.10.2021

329
08.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10104/08-26 Лист01-48/3172
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання роз'яснення у сфері постачання 
теплової енергії та гарячої води

330
07.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10105/08-22 Лист01-48/3195
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про об'єднання автобусних маршрутів

331
08.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

09738/08-42 Лист03-04/192
Про засідання конкурсної комісії

332
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

09876/08-42 Лист03-04/197
Про засідання конкурсної комісії 07.10.2021 о 9-00

333
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів
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09828/08-42 Лист1665/02
Про погодження матеріальної допомоги Піроговій 
І.М.

334
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

10062/08-37 Доповідна запискаб/н
Про можливість проведення Всеукраїнського 
козацького фестивалю "Покрова на Хортиці" в 
онлайн-режимі

335
07.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

10069/08-42 Лист418/03-17
Про участь у проведенні навчання Д. Кас'яненка 
08.10.2021 та 12.10.2021

336
07.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

09983/08-43 Лист22696/5/08-01-1
Про нагородження Бойка Г.М. (та інші)

337
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

09921/08-40 Лист13-8-0.61-4848/2
Про сертифікати на право на земельну ділянку 
(пай)

338
29.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10080/08-40 Лист13-8-0.10-5001/2
Про поновлення нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів

339
07.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

10096/08-29 Лист061311/6822
Про виконання протоколу засідання ТЕБтаНС від 
08.06.2021

340
05.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

09991/08-43 Лист512/04/1/30-2021
Про нагородження Дубяги О.С. (та інші)

341
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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Господарський суд Запорізької області

09721/08-49 Ухвала908/1630/20
УХВАЛА суду по справі ДП "Бердянське лісове 
господарство" та СФГ "Клиновий"

342
23.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09722/08-49 Ухвала25/21/07
УХВАЛА суду по справі ВАТ "Мелітопольський 
завод "Автокольорлит"

343
27.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09938/08-49 Ухвала908/2807/21
УХВАЛА суду по справі ТОВ "АЛВС"

344
30.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

09987/08-49 Лист15/4-2394-21
Про клопотання по справі ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

345
01.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09988/08-49 Лист15/4-2394-21
Про пояснення по справі ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

346
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10016/08-46 Лист15/1-1057вих-21
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
Ніколаєнка Д.В.

347
04.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

09985/08-44 Лист02-16/221
Про проведення круглого столу до Всесвітнього 
дня дій за гідну працю та Міжнародного дня 
боротьби з бідністю 12.10.2021

348
06.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

09810/08-39 Листб/н
Про проведення акції "Створюємо ліси разом" 
12.10.2021 о 13-00 (смт Мирне)

349
04.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд
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09989/08-49 Лист22-ц/807/2736/2
Про копію постанови суду по справі Кулієва В.Е.

350
30.09.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

09806/08-39 Лист10-2-6/2235-21
Про інформування щодо проведеної рибоохоронної 
роботи у вересні 2021 року

351
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09762/08-28 Лист0007-01-0/26
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про повідомлення щодо проведення планової 
перевірки

352
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09839/08-46 Лист3181СВ/46/04-2
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 1 ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання заяви щодо вчинення злочину 
01.10.2021 під час проведення санкціонованого 
мітингу ГО "КОШ"

353
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09848/08-48 Лист25-5709
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про відпрацювання питань взаємодії між 
суб'єктами припинення заворушень

354
30.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09906/08-33 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про участь у програмі "Сьогодні. Головне" 
07.10.2021 о 19-00

355
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09975/08-43 Лист32-5675
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про нагородження Ярмоленка А.А. (та інші)

356
28.09.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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09986/08-49 Лист16665/4
МИХАЙЛІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДВС У 
ВАСИЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ
Про постанову щодо поновлення вчинення 
виконавчих дій по справі Крамаренко Л.А.

357
27.09.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10066/08-40 Лист2233/43/27/8/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки у постійне 
користування

358
05.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10093/08-46 Лист18.2-42/3788
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У ВАСИЛІВСЬКОМУ 
РАЙОНІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про примусове виконання виконавчих дій щодо 
ТОВ "Сан Ват" 13.10.2021

359
04.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

09732/08-48 Лист544/ф
Про виплату разової грошової допомоги 
військовослужбовцям

360
27.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09884/08-48 Лист2337
Про надання інформації щодо оцінки радіаційної, 
хімічної та медико-біологічної обстановки

361
30.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

09942/08-50 Лист10.3-01-67/2171
Про скасування урочистих заходів з нагоди 
святкування Дня юриста 08.10.2021

362
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Прокуратура

09782/08-46 Лист54-3817вих-21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо повернення 
грошових коштів ТОВ "Простір"

363
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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09783/08-46 Лист54-3661вих-21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо кредитного договору 
ФГ "Наталія"

364
24.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09830/08-49 Лист51/1-3330вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про заяву щодо винесення додаткового рішення по 
справі ТОВ "Запорізький рибокомбінат"

365
23.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09847/08-46 Лист51-3371вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо результатів 
комплексної перевірки діяльності органів 
Енергодарської міської ради

366
24.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09850/08-46 Лист1.3-8464-18
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо актів 
прийому-передачі земельних ділянок Крамаренко 
Л.А.

367
30.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09882/08-46 Лист52-6313вих.21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо договору між ТОВ 
"Буд-Енерго-Стандарт" та ТОВ "Мега-Пауер-Буд"

368
01.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09903/08-46 Лист51-3555вих21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
ландшафтного заказника місцевого значення 
"Іванівський бір"

369
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09904/08-46 Лист51-3570вих21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
Національного природного парку "Великий Луг"

370
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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09907/08-46 Лист56-3628вих-21
ПОЛОГІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ТОВ "Основа-Агро"

371
27.09.2021від

№
від 05.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

09897/08-25 Лист04/1-32-03495
Про надання інформації щодо об'єктів 
незавершеного будівництва на території 
Запорізької області

372
01.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09898/08-25 Лист04/1-32-03499
Про надання інформації щодо об'єктів 
незавершеного будівництва на території 
Запорізької області

373
01.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09899/08-25 Лист04/1-32-03501
Про надання інформації щодо об'єктів 
незавершеного будівництва на території 
Запорізької області

374
01.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09900/08-25 Лист04/1-32-03503
Про надання інформації щодо об'єктів 
незавершеного будівництва на території 
Запорізької області

375
01.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09901/08-25 Лист04/1-32-03504
Про надання інформації щодо об'єктів 
незавершеного будівництва на території 
Запорізької області

376
01.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10106/08-21 Лист02/1-38-03588
Про виїзд на об'єкт приватизації ДП "Державний 
інститут про проектуванню промислових 
підприємств"

377
07.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

09811/08-40 Лист19/2691
Про надання згоди на поділ земельної ділянки 

378
28.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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09812/08-40 Лист19/2687
Про надання згоди на  відновлення меж  земельної 
ділянки 

379
28.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09813/08-40 Лист19/2690
Про надання згоди на  відновлення меж  земельної 
ділянки 

380
28.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09814/08-40 Лист16/2688
Про надання згоди на  відновлення меж  земельної 
ділянки 

381
28.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09815/08-40 Лист19/2689
Про надання згоди на  відновлення меж  земельної 
ділянки 

382
28.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10073/08-22 Лист24/2791
Про вихід плавзасобу "Захарій" 10.10.2021

383
07.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

10082/08-46 Лист18015/41/32/01-2
Про проведення комісійного огляду автомобільних 
доріг

384
06.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09851/08-46 Лист59/3/2-1139нт
Про надання інформації стосовно Стьопіна С.О.

385
17.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09852/08-46 Лист59/3/2-1162нт
Про надання інформації стосовно Кузьменко Л.В.

386
22.09.2021від

№
від 04.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09717/08-45 Лист21-28-3353
Про усунення недоліків у забезпеченні захисту 
інформації органами Реєстру виборців

387
27.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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09860/08-29 Лист16-16744/162-2
Про віднесення суб'єктів господарювання, 
віднесених до категорій цивільного захисту

388
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09964/08-29 Лист03-16876/162-2
Про впровадження інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту у містобудуванні 

389
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09965/08-29 Лист03-16875/161-3
Про проведення зборів з питань цивільного захисту 
27-28.10.2021 у м.Чернігів

390
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

10086/08-42 Лист13-28-0.214-126
Про реорганізацію територіальних органів 
Держгеокадастру

391
07.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна судова адміністрація

09868/08-49 Лист15-17853/21
Про початок функціонування окремих підсистем 
(модулів) ЄСІТС

392
04.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

10051/08-39 Лист6133/3/6/11-21
Про інвентаризацію водних об'єктів

393
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство меліорації та рибного господарства 
України

10005/08-39 Лист1-4.3-6/5608-21
Про надання кандидатури до складу комісії з 
розгляду заяв про встановлення частки добування 
(вилову) водних біоресурсів

394
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

09772/08-28 Лист0000-0204-0/149
Про заплановані заходи в рамках Всеукраїнської 
кампанії "16 днів проти насильства" 
25.11-10.12.2021

395
01.10.2021від

№
від 04.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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09869/08-35 Лист0000-0202-5/150
Про оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих 
закладах вищої категорії, які розташовані в 
гірських районах 

396
05.10.2021від

№
від 05.10.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

09950/08-48 Лист4391/32-04/2-21
Про надання інформації щодо сталого та 
безпечного функціонування закладів охорони 
здоров'я

397
05.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10006/08-48 Лист4419/32-04/2-21
Про введення додаткових протиепідемічних заходів 
та обмежень, спрямованих на стримування 
зростання захворюваності на C0VID-19 на 
території Токмацької міської громади

398
06.10.2021від

№
від 06.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10049/08-48 Лист4426/29-04/2-21
Про участь у семінарі із захисту критичної 
інфраструктури 02-04.11.2021

399
06.10.2021від

№
від 07.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

09716/08-21 Лист10-15-22977
Про нерухоме державне майно з Єдиного реєстру 
об'єктів державної власності

400
30.09.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09760/08-21 Лист10-50-23046
Про реалізацію спільних заходів щодо 
інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва

401
01.10.2021від

№
від 01.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10110/08-21 Лист10-52-23791
Про надання інформації щодо ДСКБ "Причал"

402
08.10.2021від

№
від 08.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

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