
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 11.10.21 по 23.10.21

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

10178/08-43 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Спаської І.В. (та інші)

1
11.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10191/08-37 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про складання урочистої клятви ліцеїстами 
Запорізької, Дніпропетровської та Луганської 
областей 14 жовтня 2021 року на о.Хортиця за 
участю Глави Держави

2
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10388/08-22 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент ЖКГ)
Про затвердження оновленого Переліку об'єктів 
будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного середнього ремонтів автомобільних 
доріг...

3
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10430/08-42 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про надання кандидатур для включення до складу 
конкурсної комісії для проведення конкурсу на 
зайняття вакантних посад директорів Запорізької 
гімназії № 6 та № 37 Запорізької міської ради

4
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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10431/08-42 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про надання кандидатур для включення до складу 
конкурсної комісії для проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади директора Запорізької 
початкової школи "Еврика" Запорізької міської 
ради

5
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

10387/08-40 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент екології)
Про зміну меж (розширення) території 
національного природного парку "Великий Луг" за 
рахунок акваторії Каховського водосховища та 
Василівської затоки

6
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10488/08-28 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент АПР)
Про виконання п.21 протоколу від 30.09.2021 № 6 
засідання обласної комісії з питань погашення 
заборгованості з заробітної плати (грошового 
забезпечення) та соціальних виплат, додержання 
мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації 
заробітної плати

7
22.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10545/08-43 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Управління транспорту)
Про відзначення відзнаками голови Запорізької 
облдержадміністрації працівників транспортних 
підприємств

8
23.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10546/08-20 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 екофонду у 2022 році

9
23.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ 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
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10473/08-01 Закон України1807-IX
Про внесення змін до Закону України " Про 
державний бюджет України на 2021 рік"

10
08.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ паперовий паперова

10474/08-01 Закон України1756-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
публічні закупівлі" та інших законів України щодо 
закупівель лікарських засобів за договорами 
керованого доступу

11
21.09.2021від

№
від 22.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10475/08-01 Закон України1758-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
гуманітарну допомогу" щодо оперативності 
прийняття рішень

12
21.09.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10476/08-01 Закон України1767-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення надання публічних (електронних 
публічних) послуг

13
22.09.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10477/08-01 Закон України1788-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо стимулювання діяльності 
фермерських господарств

14
24.09.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10478/08-01 Закон України1714-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
активізації діяльності та розвитку наукових парків

15
07.09.2021від

№
від 22.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10479/08-01 Закон України1774-IX
Про внесення змін до статті 11 Закону України " 
Про валюту і валютні операції" щодо виконання 
банками функцій агентів валютного нагляду

16
22.09.2021від

№
від 22.10.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10480/08-01 Закон України1786-IX
Про внесення зміни до статті 11 Закону України 
"Про державні нагороди України"

17
24.09.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

3
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10481/08-01 Закон України1787-IX
Про внесення зміни до статті 51 Закону України 
"Про державну службу" щодо організаційних 
питань роботи Кримської платформи

18
24.09.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10482/08-01 Закон України1805-IX
Про внесення зміни до Закону України "Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення"

19
08.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10493/08-01 Закон України1733-IX
Про внесення зміни до пункту 8 частини 
вісімнадцятої статті 14 Закону України "Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення" щодо 
уточнення окремих положень

20
09.09.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10494/08-01 Постанова1766-IX
Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
реалізації права громадян на житло

21
22.09.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

10499/08-01 Закон України1630-IX
Про особливості реформування підприємств 
оборонно-промислового комплексу державної 
форми власності

22
13.07.2021від

№
від 22.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10500/08-01 Закон України1755-IX
Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві 
положення" Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо 
перебігу строків звернення за отриманням 
адміністративних та інших послуг під час дії 
карантину

23
21.09.2021від

№
від 22.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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10501/08-01 Постанова1800-IX
Про перейменування села Болгарка Бердянського 
району Запорізької області

24
07.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10505/08-01 Постанова1799-IX
Про перейменування селища міського типу Більмак 
Пологівського району Запорізької області

25
06.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10506/08-01 Закон України1770-IX
Про запобігання та протидію антисемітизму в 
Україні

26
22.09.2021від

№
від 22.10.2021
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10507/08-01 Закон України1710-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
індустріальні парки" та деяких інших законодавчих 
актів України щодо залучення інвестицій у 
промисловий сектор економіки шляхом 
стимулювання створення індустріальних парків

27
07.09.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10508/08-01 Закон України1750-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою 
статі

28
10.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10124/08-09 Депутатське звернення04-15/11-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про розгляд звернення гр. Ярмохіної Т.М. з 
приводу затвердження Міндовкіллям нормативів 
екологічної безпеки атмосферного повітря

29
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10125/08-09 Депутатське звернення04-15/11-2021/3
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Про звернення НДУ Касая Г.О. щодо забруднення 
довкілля промисловими підприємствами

30
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10239/08-15 Лист04-18/12-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...
Про проведення засідання 13.10.2021 о 15-00

31
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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10242/08-09 Депутатське звернення04-23/11-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про направлення Рекомендацій "круглого столу" на 
тему: "Доступні адміністративні послуги як 
індикатор реформи децентралізації"

32
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

10487/08-09 Депутатське звернення74/10-284
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про включення об'єктів для фінансування за 
рахунок коштів ДФРР

33
20.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

10245/08-15 Лист11913.2/21/24.4
Про результати проведення моніторингу стану 
впровадження державного моніторингу в галузі 
охорони атмосферного повітря

34
08.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10367/08-15 Лист12237.2/21/28.2
Про надання інформації для щорічної доповіді 
щодо національного складу населення

35
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10441/08-15 Листб/н
Про надання інформації щодо дотримання прав 
національних меншин

36
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

10491/08-41 Лист317
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ 
ГЕННАДІЯ УДОВЕНКА
Про проведення відкритої лекції "Rething Public 
Diplomacy" 26.10.2021

37
22.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Банки

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

10425/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0./0-211
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання дозволу розроблення проєкту 
землеустрою та надання в оренду земельної 
ділянки с. Високогірне

38
13.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10426/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0./0-211
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання дозволу розроблення проєкту 
землеустрою та надання в оренду земельної 
ділянки с. Нове Запоріжжя

39
18.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Громадські об'єднання

10179/08-44 Лист31/10
ГО "ІНВАЛІДІВ, УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ 
АВАРІЇ НА ЧАЕС, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ПРАЦІ, 
ТА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ"
Про програму у сфері пожежної безпеки "Безпека 
та Якість"

40
11.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10301/08-34 Лист1303/3
ВМГО "СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА"
Про реалізацію ХХІV Міжнародної програми 
"Студентська республіка" 24-26.06.2022

41
30.09.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10307/08-33 Лист43/09
ГС "КОАЛІЦІЯ ЗА ВАКЦИНАЦІЮ"
Про проведення круглого столу 02.11.2021

42
18.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10517/08-37 Лист01-47/21
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про Угоду про співпрацю

43
22.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10113/08-38 Лист3/1466
РАДІО ВІЛЬНА ЄВРОПА/РАДІО СВОБОДА
Про створення документального фільму щодо 
техногенного впливу на довкілля затоплених шахт 
у Степногірську 12-13.10.2021

44
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

10117/08-23 Лист1030/021
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ГРОМАД
Про участь у онлайн-тренінгу щодо протидії 
проявам рейдерства в агарарній сфері 26.10.2021 о 
14.00

45
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10136/08-46 Лист10-16-03-24242
ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
Про передачу будівлі по просп. Соборному, 190-А 
в м.Запоріжжі

46
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10166/08-50 Лист1/65/1687-21
КП "МОРСЬКА ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНА 
СЛУЖБА"
Про запрошення на урочистий захід 20.10.2021 
(м.Бердянськ)

47
05.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10177/08-37 Лист231
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про надання інформації щодо нематеріальної 
культурної спадщини

48
11.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10190/08-29 Лист940301-2068/26
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ
Про проведення навчання 18-29.10.2021

49
11.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10198/08-49 Лист908/1727/19
АДВОКАТ ОСТРИК С.Ю.
Про касаційну скаргу по справі ТОВ "Анхель 
Альянс"

50
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10221/08-26 Лист1260/10/21
АСОЦІАЦІЯ УПРАВИТЕЛІВ ЖИТЛА
Про проведення конкурсів з призначення 
управителя багатоквартирного будинку

51
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

10247/08-22 Лист01-8/46158
ПІВДЕННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕРЕЖІ
Про крадіжки повітряних ліній

52
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10251/08-26 Лист3
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах на послуги з постачання теплової енергії

53
07.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10260/08-39 Лист221-133
ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІВ 
УКРАЇНИ
Про запрошення на Національний екофорум 
"Зелена економіка: як досягти балансу" 
21-22.10.2021

54
05.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10269/08-37 Лист2663/09.6-07-21
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ'ЯТІ
Про розповсюдження інформаційних матеріалів до 
Дня захисників і захисниць України

55
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10281/08-26 Лист125/1-2182
ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"
Про постачання природного газу бюджетним 
установам та організаціям

56
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10358/08-22 Лист8/04-92
ПРОЄКТ "PROMGRUZ.COM"
Про участь у конференції з питань пасажирських 
перевезень 21.10.2021 о 9-00

57
13.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10389/08-26 Лист125/02-2265
ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"
Про укладання договорів з постачання природного 
газу бюджетним установам та організаціям

58
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

10398/08-23 Лист20102021/143
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПОЛІТИСНИЙ 
ДІАЛОГ
Про участь у онлайн-конференції "Децентралізація 
управління - шанси та виклики для розвитку 
сільської місцевості" 27.10.2021 о 17-00

59
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10403/08-49 Лист908/2225/21
ПЕНЬКОВ О.Ю.
Про відповідь на відзив по справі ТОВ "Ультра 
Ойл"

60
04.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10407/08-22 Лист44/09-001644/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії ПАТ "Завод "Запоріжавтоматика"

61
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10408/08-22 Лист44/09-001658/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про повідомлення щодо збільшення заборгованості 
за електроенергію ДО "Комбінат "Зірка"

62
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10433/08-33 Лист13/10
ТОВ "ІСТ СОЛЮШН ГРУП"
Про виділення зони для вакцинації

63
13.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10440/08-22 Лист490-Сл-17428-10
АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
Про запрошення на відкрите обговорення тарифу 
на послуги з розподілу природного газу 25.10.2021 
о 8-00 (м.Дніпро)

64
13.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10443/08-49 Лист330/1227/17
АДВОКАТ ЮРАСОВ А.В.
Про клопотання щодо скасування заходів 
забезпечення позову

65
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10454/08-26 Лист490-сл-17621-10
Про участь у відкритому обговоренні щодо 
розгляду проєкту структури тарифу на послуги 
розподілу природного газу на 2022 рік

66
19.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10
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10458/08-22 Лист262/21
НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ДОРОЖНИКІВ 
УКРАЇНИ
Про участь у Міжнародному Конгресі "Дороги 
майбутнього" 02.11.2021 

67
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10513/08-23 Лист13867/3-21/21
ТОВ "СП "НІБУЛОН"
Про запрошення на оглядовий візит ДП "Хлібна 
база № 74" 28.10.2021 о 10-00

68
22.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10531/08-22 Лист01/13/752/21
Про участь у навчанні з підвищення 
енергоефективності у багатоквартирних будинках 
09-10.11.2021

69
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10535/08-37 Лист239/1
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про участь у онлайн-нараді з питань 
нематеріальної культурної спадщини 29.10.2021 об 
11-00

70
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10540/08-22 Лист5475д
ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ"
Про послуги мобільного зв'язку

71
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10543/08-26 Лист125/02-2376
ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"
Про укладання договору постачання природного 
газу бюджетним установам та організаціям

72
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

10156/08-49 Ухвала326/1062/16-а
ВЕРХОВНИЙ СУД
УХВАЛА по справі Старуна С.М.

73
30.09.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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10194/08-49 Ухвала908/709/21
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
УХВАЛА по справі ТОВ "Аграрний дім"

74
04.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10195/08-49 Ухвала908/483/20
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА по справі ГУ Держгеокадастру у 
Запорізькій області

75
05.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10196/08-49 Лист44842/0/222-21
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про  повернення справи ТОВ "Приморська 
вітроелектростанція-2"

76
07.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10197/08-49 Лист02.3-08/580/2634
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про завірену копію постанови суду по справі ТОВ 
"Агрохімпродукт"

77
04.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10199/08-49 Ухвала910/1956/18
ВЕРХОВНИЙ СУД
 УХВАЛА по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

78
04.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10200/08-49 Ухвала908/2225/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА по справі ТОВ "Ультра Ойл"

79
29.09.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10318/08-49 Ухвала910/8690/20
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

80
08.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10402/08-49 Наказ910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
НАКАЗ про примусове виконання постанови по 
справі ТОВ "Запорізький рибокомбінат"

81
30.08.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

12
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10492/08-21 Лист007/739
ФОНД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про проведення онлайн-зустрічі щодо спільного 
впровадження Програми 5-7-9% 27.10.2021 о 10-00

82
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

10119/08-18 Лист3944-21
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" та інші сервіси протягом вересня 2021 року

83
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

10128/08-17 Лист32530/0/2-21
(О. Ярема) Про надання інформації щодо 
актуального переліку кодів ЄДРПОУ

84
11.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10129/08-17 Лист32478/0/2-21
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З 
ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про участь в онлайн-дискусії щодо Стамбульської 
конвенції 12.10.2021 о 10-30

85
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10130/08-17 Лист32489/0/2-21
(О. Ярема) Про Методичні рекомендації щодо 
оцінювання ефективності діяльності голів ОДА

86
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10131/08-06 Доручення51020/11/1-18
(О. Любченко) Про проведення 8-го засідання 
Міжурядової українсько-фінляндської комісії в 
Фінляндії 07-11.02.2022 у м.Гельсінкі

87
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

13
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10133/08-03 Постанова1040
Деякі питання призначення і виплати компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні послуги з 
догляду без здійснення підприємницької діяльності 
на професійній основі

88
06.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10134/08-03 Постанова1041
Про внесення змін до Порядку проведення 
конкурсу на будівництво генеруючої потужності та 
виконання заходів з управління попитом

89
06.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10135/08-03 Розпорядження1215-р
Про затвердження плану заходів на 2021—2023 
роки з реалізації Концепції розвитку охорони 
психічного здоров’я в Україні на період до 2030 
року

90
06.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10169/08-06 Доручення45772/1/1-21
(Д. Шмигаль) НАФТОГАЗОВА АСОЦІАЦІЯ 
УКРАЇНИ
Про незаконну діяльність на ринку пального

91
11.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10170/08-06 Доручення46277/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ СКОРОХОД А.К.
Про опалення шкіл та дитячих садків

92
11.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10187/08-06 Доручення45268/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про виконання показників фінпланів 
підприємствами державного сектору економіки за 
ІІ квартал 2021 року

93
11.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10203/08-06 Доручення46348/1/1-21
(О. Резніков) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 08.10.2021до м.Дніпро

94
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10215/08-06 Доручення47166/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради, проведеної під головуванням 
Президента України від 11.10.2021

95
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

14



№
з/п
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10224/08-04 Протокол наради 
(засідання)

47223/0/1-21
(Д. Шмигаль) ПРОТОКОЛ наради щодо участі 
вітчизняних виробників у проєктах з розвитку 
міського громадського рейкового 
електротранспорту в Україні

96
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10225/08-06 Доручення47250/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про забезпечення в закладах 
загальної середньої освіти належних 
санітарно-гігієнічних умов

97
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10226/08-06 Доручення47259/0/1-21
Про активізацію роботи з інвесторами та пошук 
нових бізнес-пропозицій

98
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10240/08-17 Лист32843/0/2-21
(Т. Ковтун) Про подання інформації щодо 
проведення щеплень працівників проти COVID-19

99
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10250/08-03 Постанова1054
Про затвердження Порядку оплати або 
відшкодування вартості послуг, наданих виборчим 
комісіям, комісіям з всеукраїнського референдуму

100
22.09.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10257/08-03 Постанова1064
Про внесення змін до Порядку розгляду питань, 
пов’язаних з підготовкою і внесенням подань щодо 
осіб, призначення на посаду та звільнення з посади 
яких здійснюється Верховною Радою України, 
Президентом України або Кабінетом Міністрів 
України чи погоджується з Кабінетом Міністрів 
України

101
11.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10284/08-03 Розпорядження1240-р
Про схвалення Морської природоохоронної 
стратегії України

102
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10287/08-17 Лист32959/0/2-21
(О. Ярема) Про підготовку річних орієнтовних 
планів проведення консультацій з громадськістю

103
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10290/08-03 Розпорядження1235-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції розвитку системи надання медичної 
допомоги пацієнтам, які страждають на рідкісні 
(орфанні) захворювання, на 2021—2026 роки

104
11.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10294/08-06 Доручення10898/6/1-21
(О. Уруський) Про врегулювання окремих питань 
організації підготовки та проведення призову 
громадян на строкову військову службу

105
13.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10325/08-17 Лист33070/0/2-21
(К. Мар'євич) Про сприяння у вирішенні питання 
отримання кредиту для ПРАТ 
"Василівкатепломережа"

106
18.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10332/08-06 Доручення47443/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про забезпечення безперебійного 
постачання медичного кисню до медичних закладів 

107
18.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10334/08-06 Доручення49518/127/1-27
(О. Любченко) Про внесення змін до деяких законів  
України щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування і районних державних 
адміністрацій

108
18.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10335/08-17 Лист33131/0/2-21
(А. Куцевол) Про участь у навчальному курсі JICA 
«Нарощення потенціалу для планування проектів у 
сфері інформаційних і комунікаційних технологій 
(В)» 11.01.-25.02.2022

109
18.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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10349/08-06 Доручення45462/5/1-21
(Д. Шмигаль) Про забезпечення підготовки заходів, 
пов’язаних із відзначенням Міжнародного дня 
волонтера

110
19.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10363/08-06 Доручення47901/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про звернення гр. Табачного В.А. щодо вирішення 
питання відведення земельної ділянки для 
житлового будівництва, садівництва і городництва 
згідно з передбаченими законодавством пільгами

111
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10364/08-06 Доручення48100/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
обсягів заборгованості з різниці в тарифах на 
послуги теплопостачання

112
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10365/08-17 Лист33333/0/2-21
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо своєчасного та достатнього 
фінансування комунальних некомерційних 
підприємств, що надають вторинну та третинну 
медичну допомогу за програмою медичних 
гарантій медичного обслуговування населення

113
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10366/08-17 Лист33345/0/2-21
(В. Поліщук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо виділення коштів на виконання 
заходів з усунення порушень вимог законодавства у 
сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 
безпеки на об’єктах спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області

114
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10369/08-06 Доручення48145/0/1-21
Про результати селекторної наради, проведеної під 
головуванням Президента України 18.10.2021 щодо 
вакцинації населення

115
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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10370/08-06 Доручення45544/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення реалізації права громадян на житло

116
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

10375/08-06 Доручення45145/1/1-21
(О. Любченко) Про оголошення подяки 
Прем'єр-міністра України Макущенку В.О.

117
13.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10382/08-06 Доручення46604/1/1-21
(Д. Шмигаль) ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА 
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про заборгованість із виплати заробітної плати 
працівникам закладів охорони здоров’я

118
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10392/08-03 Розпорядження1248-р
Про затвердження розподілу у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та 
консерваційних робіт пам’яток культурної 
спадщини, що перебувають у комунальній 
власності 

119
11.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10414/08-06 Доручення47778/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про деякі заходи із забезпечення 
соціальних гарантій військовослужбовців та 
ветеранів війни

120
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10415/08-06 Доручення48069/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про вирішення питання утворення Фахового 
педагогічного коледжу із статусом юридичної 
особи

121
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10417/08-06 Доручення48035/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання протоколу 
позачергового засідання Державної комісії ТЕБ та 
НС від 15.10.2021 № 38

122
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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10418/08-06 Доручення47809/1/1-21
ТИМЧАСОВА СЛІДЧА КОМІСІЯ ВРУ З ПИТАНЬ 
РОЗСЛІДУВАННЯ ВИПАДКІВ ТА ПРИЧИН 
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ...
Про висновки засідання Тимчасової слідчої комісії 
з питання стану реалізації в Україні права дитини 
на сімейне виховання та усиновлення

123
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10419/08-03 Розпорядження1250-р
Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, 
у тому числі тих, що фінансуються з метою 
погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської 
служби станом на 1 січня 2021 року

124
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10420/08-03 Розпорядження1252-р
Про внесення змін до розпоряджень Кабінету 
Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 626 та 
від 20 серпня 2021 р. № 975

125
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10450/08-06 Доручення47402/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ...
Про направлення Рекомендацій “круглого столу” 
на тему: “Доступні адміністративні послуги як 
індикатор реформи децентралізації” 

126
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10468/08-06 Доручення47217/2/1-21
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів із забезпечення 
прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

127
22.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10471/08-06 Доручення28703/19/1-21
Про визначення штатної чисельності працівників 
структурних підрозділів з питань фізичної культури 
і спорту, молоді та національно-патріотичного 
виховання

128
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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10486/08-17 Лист33730/0/2-21
(К. Левченко) Про участь в онлайн-заходах 
25-26.10.2021 щодо Конвенції Ради Європи щодо 
запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами

129
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10502/08-06 Доручення48549/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про висвітлення у засобах масової 
інформації проведення раптових вибіркових 
перевірок дотримання обмежувальних 
протиепідемічних заходів

130
22.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10511/08-06 Доручення15452/34/1-21
(Д. Шмигаль) Про пріоритетні заходи щодо 
розвитку професійної (професійно-технічної) 
освіти

131
22.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10524/08-06 Доручення48370/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ КРУЛЬКО І.І.
Про звернення гр. Омельянчика С.М. щодо 
забезпечення житлом його онуки, яка є 
дитиною-сиротою

132
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

10525/08-03 Постанова1086
Про внесення змін до Порядку формування тарифів 
на послуги з поводження з побутовими відходами

133
20.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10526/08-03 Розпорядження1290-р
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України  від 21 липня 2021 р. № 742 

134
20.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10532/08-03 Постанова1074
Про внесення змін до Порядку подання та 
оформлення документів, призначення і виплати 
компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги з догляду на непрофесійній 
основі

135
20.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
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Міністерство аграрної політики та продовольства

10519/08-23 Лист21-2010-08/9855
Про надання інформації щодо кількості 
працевлаштованих аграрних радників у громадах 
області

136
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економіки

10122/08-19 Лист4602-04/49165-0
Про надання інформації щодо 
виставково-ярмаркових заходів у 2022 році

137
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10213/08-28 Лист4801-10/49519-0
Про надання пропозицій до квоти імміграції на 
2022 рік

138
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10291/08-28 Лист4802-10/49837-0
Про надання проекту Меморандуму щодо місцевих 
партнерств зайнятості

139
13.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10467/08-28 Лист4708-06/50859-0
Про надання пропозицій щодо погашення 
заборгованості із виплати заробітної плати

140
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

10120/08-20 Лист22/9.3-5774-21
Про проведення засідання Комісії з розгляду 
переліків об’єктів та заходів, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо підтримки територій, що 
зазнали негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту на сході України

141
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10202/08-29 Лист22/7.2-5799-21
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження методичних рекомендацій з 
навчання ризикам, пов’язаним з 
вибухонебезпечними предметами (спричиненим 
боєприпасами вибухової дії)"

142
11.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

10485/08-41 Лист71/17-500-82135
Про ноту Посольства Республіки Болгарія в Україні

143
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

10227/08-22 Лист3871/32/14-21
Про надання інформації щодо перевезених 
пасажирів за 5 останніх років

144
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10276/08-42 Лист3898/10/14-21
Про призначення Самініної О.В. на посаду 
директора ДП "Бердянський морський 
торговельний порт"

145
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10462/08-22 Лист13802/27/10-21
Про надання кандидатури до складу Робочої групи

146
20.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

10223/08-32 Лист12270/5.11.2
Про проведення тижня медіаграмотності 
24-30.10.2021

147
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10256/08-37 Лист12323/9.4
Про проведення наради з питань культурної 
спадщини 19.10.2021 о 16-00

148
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10286/08-37 Лист12350/5.11.2
Про матеріали щодо відзначення Дня захисників і 
захисниць

149
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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10309/08-37 Лист12239/3.4
Про проведення тижня української мови у Вікіпедії 
11.10-01.11.2021

150
18.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10368/08-38 Лист12549/5.11.2
Про розміщенні бордів щодо вакцинації в рамках 
інформаційної кампанії

151
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10397/08-37 Лист12575/9.4
Про надання інформації для оцінки ефективності 
роботи голів обласних державних адміністрацій

152
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10528/08-37 Лист12657/5.11.2
Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
"Репортер"  для учнівських журналістських робіт

153
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

10292/08-34 Лист8911/12
Про надання інформації щодо кількості площинних 
споруд, на яких забезпечено будівництво (у тому 
числі нове будівництво, реконструкцію, 
реставрацію, капітальний ремонт)

154
13.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10293/08-34 Лист8914/15
Про поширення інформації щодо громадських 
ініціатив та реалізацію відповідних проєктів 
04.11.2021 (м. Святогірськ, Донецька обл)

155
18.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10308/08-34 Лист8934/3.3
Про проведення національного конкурсу 
"Молодіжна столиця України"

156
18.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10351/08-34 Лист8993/3.3
Про надання інформації щодо молодіжних центрів

157
19.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10465/08-34 Лист9134/15
Про поширення інформації щодо сприяння у 
реалізації Проєкту "Челендж "Навчай українською" 
29.10-30.11.2021

158
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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10529/08-34 Лист9162/3.3
Про реалізацію Програми стажування молоді в 
Апараті Верховної Ради України у 2022 році 
(січень-липень 2022 року)

159
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

10521/08-48 Лист116/14/2/895
КОМАНДУВАННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ
Про виплату одноразової грошової допомоги до 5 
травня

160
20.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

10259/08-32 Лист1/11-7607
Про контингент студентів для розподілу освітньої 
субвенції на 2022 рік

161
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10267/08-32 Лист1/11-7626
Про методичні рекомендації щодо оптимізації 
мережі закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

162
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10275/08-32 Лист1/9-538
Про надання інформації щодо закладів загальної 
середньої освіти, які потребують забезпечення 
належних санітарно-гігієнічних умов 

163
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10285/08-32 Лист1/9-540
Про запровадження канікул з 18.10.2021

164
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10352/08-32 Лист1/12-5239
Про надання пропозицій до проєкту розпорядження 
КМУ "Про затвердження плану заходів з реалізації 
Національної стратегії розбудови безпечного і 
здорового освітнього середовища у новій 
українській школі на 2022 рік"

165
19.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я
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10121/08-33 Лист25-04/29669/2-2
Про реагування на ситуацію із поширення 
інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом 
вакцинації

166
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10132/08-33 Лист10.3-12/27469/2-
Про залишки лікарських засобів

167
20.09.2021від

№
від 11.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10186/08-33 Лист26-04/29770/2-2
Про погіршення епідемічної ситуації в закладах 
освіти щодо гострих кишкових інфекцій

168
11.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10204/08-33 Лист03.1-17/29823/2-
Про виконання Плану заходів щодо підтримки осіб 
з інвалідністю на період дії карантину

169
11.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10258/08-33 Лист48/53-21
Про надання переліку закладів охорони здоров’я 
резерву

170
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10302/08-33 Лист26-04/30226/2-2
Про затвердження протиепідемічних заходів у 
закладах громадського харчування на період 
карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19)

171
18.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10326/08-33 Лист26-04/30277/2-2
Про надання інформації щодо верифікації даних 
для проведення вакцинації

172
18.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10329/08-33 Лист25-04/30309/2-2
Про потребу в дороговартісному обладнанні

173
18.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10362/08-33 Лист26-02/30436/2-2
Про надання інформації щодо відсутності залишків 
вакцин для рутинної вакцинації

174
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ паперовий паперова

10385/08-33 Лист25-04/30495/2-2
Про надання інформації щодо фінансування 
закладів охорони здоров'я

175
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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10409/08-33 Лист30522/2-21
Про участь у селекторній нараді  з питань 
проведення вакцинації  від COVID-19 в Україні 
21.10.2021 о 10-00

176
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ паперовий паперова

10459/08-26 Лист10-17/30554/2-2
Про врегулювання питань теплової енергії для 
закладів охорони здоров'я

177
20.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10490/08-33 Лист25-04/30704/2-2
Про потребу в дороговартісному обладнанні

178
22.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10520/08-51 Лист28/30752/2-21
Про надання інформації щодо потреби в організації 
комп'ютеризованих робочих місць працівників 
закладів охорони здоров'я комунальної форми 
власності та потреби в підключенні зазначених 
закладів до мережі Інтернет

179
22.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10550/08-33 Лист28/30872/2-21
Про надання рекомендацій для покращення роботи 
центрів вакцинації населення та пунктів щеплень

180
23.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

10118/08-22 Лист7/11/15197-21
Про проведення засідань комісій з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій в частині визначення надзвичайної 
ситуації, спричиненої відсутністю укладених 
договорів на постачання природного газу

181
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ паперовий паперова

10241/08-20 Лист7/7.1/15352-21
Про надання пропозицій стосовно розподілу 
бюджетних асигнувань загального фонду 
державного бюджету в розрізі інвестиційних 
програм (проектів), економічної класифікації 
видатків бюджету та їх помісячного розподілу  за 
бюджетною програмою 2761070 "Державний фонд 
регіонального розвитку"

182
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10243/08-22 Лист7/29.3/15248-21
Про участь у конференції "Енергоефективність в 
Україні: можливості для громад, успішний досвід 
та перспективи" 20.10.2021 о 11-00

183
11.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10266/08-26 Лист7/10.1/15372-21
Про необхідність укладання договорів на 
постачання природного газу бюджетними 
установами та організаціями

184
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10295/08-26 Лист7/27/15398-21
Про надання інформації щодо утримання та 
модернізації об'єктів централізованого водо-, 
теплопостачання

185
13.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10328/08-26 Лист7/32/15519-21
Про надання інформації та щодо початку та 
проходження опалювального періоду 2021/22 року

186
18.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10333/08-22 Лист1/11/3749-21
Про надання інформації щодо зменшення втрат 
теплової енергії в інженерних мережах за період 
листопад 2020 - жовтень 2021 року.

187
18.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10347/08-20 Лист7/19/15540-21
Про ефективне використання коштів, передбачених 
в державному бюджеті за бюджетною програмою 
"Державний фонд регіонального розвитку"

188
19.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10384/08-26 Лист7/10.1/15607-21
Про врегулювання питань щодо заборгованості за 
транспортування природного газу

189
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10394/08-26 Лист7/11.1/15655-21
Про проведення розширеного засідання 
Міжвідомчої робочої групи з підготовки об'єктів 
ЖКГ та ПЕК до опалювального періоду 21.10.2021 
о 10-00

190
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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10396/08-26 Лист7/10.3/15635-21
Про надання інформації щодо інвестиційних 
програм у сфері теплопостачання та 
водовідведення

191
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10413/08-26 Лист7/11.1/15716-21
Про надання інформації щодо бюджетних 
організацій, які надають послуги теплопостачання 
для житлових будинків

192
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10416/08-26 Лист7/10.3/15675-21
Про надання інформації щодо вартості теплової 
енергії для бюджетних установ

193
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10455/08-26 Лист7/11/15813-21
Про проведення розширеного засідання 
Міжвідомчої робочої групи з підготовки об'єктів 
ЖКГ та ПЕК до опалювального періоду 22.10.2021 
о 10-30

194
22.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10460/08-22 Лист7/29.1/15768-21
Про формування в Базі будівель 
Середньострокових планів впровадження 
енергоефективних заходів 

195
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10461/08-22 Лист7/29.1/15767-21
Про автоматизацію бази даних енергетичних та 
експлуатаційних характеристик будівель та 
середньострокового планування енергоефективних 
заходів

196
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10469/08-27 Лист7/14.1/15776-21
Про надання актуальної інформації щодо 
результатів проведення моніторингу та оцінки 
ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення 
і послуг для осіб з інвалідністю

197
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10530/08-26 Лист7/10.3/15901-21
Про надання інформації щодо ліцензіатів у сфері 
теплопостачання

198
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10551/08-27 Лист7/14.1/15915-21
Про участь у засіданні Ради безбар'єрності 
27.10.2021 о 14-30

199
23.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10167/08-28 Лист17409/0/2-21/56
Про направлення звітів за результатами безвиїзних 
(дистанційних) моніторингів стану додержання 
прав людини і громадянина на своєчасність 
призначення та отримання державних соціальних 
допомог та інших виплат 

200
11.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10183/08-28 Лист17423/0/2-21/47
Про створення відеороликів в рамках проведення 
Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"

201
11.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10268/08-28 Лист17517/0/2-21/51
Про проведення навчальних заходів у форматі 
відео візитів

202
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10282/08-35 Лист17554/0/2-21/47
Про підтримку проєкту "Трамплін до рівності"

203
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10451/08-28 Лист17880/0/2-21/57
Про погодження проекту постанови Кабінету 
Міністрів України „Деякі питання діяльності 
територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) та 
центрів надання соціальних послуг”

204
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10470/08-35 Лист17905/0/2-21/57
Про проведення опитування на тему "Рівні права та 
інклюзивність" для визначення відмінностей в 
потребах жінок і чоловіків

205
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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10522/08-20 Лист17947/0/2-21/47
Про використання коштів субвенції на створення 
мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства

206
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10549/08-28 Лист17982/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

207
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

10348/08-28 Лист10892/02/09.3-21
Про потребу у бланках посвідчення "Постраждалий 
учасник Революції Гідності"

208
19.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10412/08-37 Лист10964/02/11.1-21
Про гідне вшанування пам'яті добровольців

209
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство фінансів

10127/08-20 Лист24010-10-5/3080
Про надання інформації щодо оцінки фіскальних 
ризиків

210
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10265/08-28 Лист07010-05-5/3122
Про виплату заробітної плати педагогічним 
працівникам

211
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10391/08-20 Лист08020-08/1-6/31
Про надання інформації щодо залишків 
невикористаних коштів

212
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації
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10168/08-38 Лист1/04-2-11300
Про надання пропозицій для внесення змін до 
проєкту постанови КМУ від 17.01.2018 № 55 
"Деякі питання документування управлінської 
діяльності"

213
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10264/08-51 Лист1/06-3-11447
Про банери Платформи Центрів Дія

214
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10331/08-51 Лист1/06-3-11534
Про розміщення інформації, що містять QR-коди 
на опитування в ЦНАП

215
18.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10371/08-21 Лист1/06-3-11603
Про перебіг строків звернення за отриманням 
адміністративних та інших послуг під час дії 
карантину

216
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10395/08-21 Лист1/04-3-11642
Про погодження проєкту наказу Мінцифри "Про 
затвердження Методики проведення моніторингу 
якості надання адміністративних послуг"

217
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10446/08-21 Лист1/06-3-11670
Про виконання підпункту 1 пункту 2 постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 
року № 864 «Питання організації моніторингу 
якості надання адміністративних послуг» 

218
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10447/08-21 Лист1/06-3-11674
Про роботу ЦНАП у період карантину

219
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10448/08-21 Лист1/06-3-11675
Про можливості прийняття ЦНАП документів для 
надання адміністративних послуг у будівельній 
сфері незалежно від місцезнаходження об'єкта 
будівництва 

220
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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10449/08-21 Лист1/06-3-11666
Про здійснених заходів для початку 
функціонування ЦНАП та орієнтовних термінів 
відкриття ЦНАП.

221
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10181/08-20 Лист01-2306/26-1
Про зменшення трансферту обласному бюджету

222
06.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10182/08-32 Лист01-4105/30
Про погодження придбання обладнання для їдалень 
(харчоблоків)

223
06.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10185/08-25 Лист04-18/12-2021/3
Про організацію зустрічі щодо будівництва ВЕС 
"Зофія"

224
11.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10233/08-20 Лист01-2336/33-1
Про виділення субвенції на розрахунки за 
житлово-комунальні послуги

225
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10496/08-21 Лист01-4267/41
Про передачу майна до комунальної власності

226
20.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

10279/08-33 Лист01-01-30/4948
Про зрив термінів виконання ремонтних робіт 
приймального відділення КНП "Спеціалізована 
медико-санітарна частина" ЕМР

227
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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10310/08-20 Лист01-01-29/4877
Про фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження 

228
11.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10399/08-20 Лист01-01-26//5059
Про фінансування природоохоронних заходів

229
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10436/08-33 Лист01-01-47/5078
Про розгляд додаткових обмежень на засіданні 
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС

230
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10497/08-20 Лист01-01-26/5059
Про фінансування природоохоронних заходів

231
20.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

10262/08-43 Лист02/03-19/03081
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Денисовій Р.П.

232
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10344/08-49 Лист908/2807/21
ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ
Про апеляційну скаргу по справі ТОВ "АЛВС"

233
19.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10377/08-33 Лист02/03-28/03103
Про перепрофілювання закладів охорони здоров'я 
для надання медичної допомоги хворим на 
COVID-19

234
18.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10434/08-40 Лист02/03-28/03131
Про поділ земельної ділянки для реконструкції 
ДЮСШ № 1 зі спортивної гімнастики

235
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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10512/08-20 Лист02/03-22/03159
Про надання пропозицій щодо потреби в субвенції 
для придбання житла дітям-сиротам

236
22.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

10236/08-38 Лист02-38/777-1
Про питання щодо скорочення контрольних 
документів

237
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

10248/08-29 Лист03-05/1681
Про технічну інвентаризацію та стан готовності до 
використання за призначенням захисних споруд 
цивільного захисту

238
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

10464/08-20 Лист001-2377/25-1
Про внесення змін на реалізацію заходів Програми 
розвитку охорони здоров'я

239
20.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

10357/08-28 Лист01-15/1155
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Про зняття з контролю документа від 10.04.2018 № 
02668/08-04

240
12.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10379/08-38 Лист04/01-12/1563
Про зняття з контролю документів

241
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

10438/08-22 Лист02-11/881
Про ремонт автомобільних доріг

242
19.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада
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10115/08-22 Лист4021/02-08
Про недопущення зменшення обсягів реалізації 
пального 

243
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

10516/08-43 Лист03-05/1304
Про присвоєння почесного звання  "Заслужений 
працівник освіти України" Заїченко Н.Д.

244
19.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Пологівська міська рада

10261/08-40 Лист3681/02.1-20
Про розгляд проєкту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж міста Пологи

245
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10305/08-09 Депутатське звернення76
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про недопущення скорочення медичних 
працівників КНП "Кушугумський центр первинної 
медико-санітарної допомоги"

246
18.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10509/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ГЕОРГІЄВ Є.І. (та інші)
Про недопущення підвищення тарифів на 
теплопостачання в Бердянському районі

247
20.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Обласна рада

10137/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)40
Про внесення змін до Програми 
матеріально-технічної підтримки діяльності органів 
виконавчої влади в Запорізькій області на 
2021-2023 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 18.03.2021 № 144, зі змінами

248
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10138/08-54 Лист3331/01-11
Про виділення коштів на реалізацію проєкту 
"Каналізаційні очисні споруди 
м.Оріхів-реконструкція"

249
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10139/08-54 Лист4631/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 

250
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10140/08-54 Лист4887/01-11
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів для будівництва спортивного 
майданчика для міні-футболу

251
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10141/08-54 Лист4795/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ 
ЮНАЦТВА" ЗОР
Про виділення коштів на придбання комп'ютерної 
техніки

252
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10142/08-54 Лист01-26/1164
Про надання інформації щодо водного об'єкту на 
території Андріївської селищної ради Бердянського 
району

253
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10143/08-54 Лист4762/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на оплату комунальних 
послуг

254
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10144/08-54 Лист4947/01-11
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту комунальних закладів Якимівської 
селищної ради

255
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10157/08-54 Рішення36
Про внесення змін та доповнень до Цільової 
програми соціальної підтримки населення 
Запорізької області "Назустріч людям" на 
2020-2024 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 12.12.2019 № 135, зі змінами та 
доповненнями

256
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10158/08-54 Рішення38
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 01.03.2018 №62 (зі змінами)

257
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10159/08-54 Рішення41
Про внесення змін до Регіональної програми 
створення містобудівного кадастру Запорізької 
області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 18.03.2021 № 146

258
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10160/08-54 Лист4605/01-11
Про розгляд звернення Бердянської міської ради

259
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10161/08-54 Лист4870/01-11
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ"
Про виділення коштів на заміну віконних, дверних 
блоків та пілоги

260
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10205/08-54 Рішення45
Про прогноз обласного бюджету на 2022-2024 роки

261
07.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10206/08-54 Рішення24
Про внесення змін до обласної програми "Питна 
вода Запорізької області" на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
18.03.2021 № 143 (зі змінами)

262
07.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10207/08-54 Рішення30
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2021 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 18.03.2021 № 140, зі змінами та 
доповненнями 

263
07.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10208/08-54 Рішення31
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2024 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 18.03.2021 № 141, зі змінами та 
доповненнями

264
07.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10209/08-54 Рішення35
Про внесення змін до Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 
2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 26.01.2017 № 58, зі змінами та 
доповненнями

265
07.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10210/08-54 Рішення37
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
30.11.2017 № 54 "Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2018-2022 роки" (зі змінами 
та доповненнями)

266
07.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

38
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10211/08-54 Рішення39
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку охорони здоров'я у Запорізькій області на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 65 (зі 
змінами та доповненнями)

267
07.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10212/08-54 Рішення44
Про здійснення місцевого внутрішнього 
запозичення до обласного бюджету Запорізької 
області у 2021 році

268
07.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10220/08-54 Лист4616/01-27
Про підтримку діяльності районних рад

269
11.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10252/08-54 Рішення29
Про внесення змін та доповнень до Комплексної 
програми розвитку малого і середнього 
підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
18.03.2021 № 142

270
07.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10253/08-54 Рішення27
Про внесення змін та доповнень до Програми 
збереження і використання об'єктів культурної 
спадщини Запорізької області на 2019-2023 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 14.03.2019 №36

271
07.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10254/08-54 Рішення3
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Комплексної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва в Запорізькій області 
на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 14.03.2019 №32 (зі змінами та 
доповненнями)

272
07.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

39



№
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

10296/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)25
Про внесення змін до обласної Програми розвитку 
автомобільних доріг Запорізької області на 
2020-2022 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 12.12.2019 №136, зі змінами та 
доповненнями

273
07.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10297/08-54 Лист5029/01-21
НДУ М. НІКІТІНА
Про водопостачання Михайлівської та 
Петро-Михайлівської сільських рад Запорізького 
району

274
12.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10315/08-54 Лист4968/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт гематологічного 
відділення лікарні

275
13.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10316/08-54 Рішення46
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 29.12.2020 № 24 „Про обласний бюджет на 
2021 рік” (зі змінами та доповненнями)

276
07.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10343/08-49 Лист2903/01-17
Про пояснення по справі ТОВ "Мала Токмачка"

277
13.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10386/08-54 Лист01-26/1200
Про надання інформації щодо запланованих 
видатків в проєкті обласного бюджету на 2022 рік

278
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10406/08-54 Лист01-11/1204
Про проведення співбесід 08-18.11.2021

279
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10444/08-54 Лист01-26/1207
Про проведення наради з питань водопостачання 
КНП "ЦПСМД" Комишуваської селищної ради 
22.10.2021 о 13-00

280
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10445/08-54 Лист4952/01-11
Про надання фінансової допомоги Товариству 
Червоного Хреста України

281
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10457/08-54 Лист01-26/1210
Про проведення наради з питань погашення 
заборгованості з заробітної плати 25.10.2021 об 
11-00

282
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

10145/08-09 Депутатське звернення51
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
05.10.2021

283
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10146/08-09 Депутатське звернення50
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
05.10.2021

284
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10147/08-09 Депутатське звернення49
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
05.10.2021

285
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10148/08-09 Депутатське звернення48
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
05.10.2021

286
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10149/08-09 Депутатське звернення47
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
05.10.2021

287
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10150/08-09 Депутатське звернення46
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
05.10.2021

288
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10151/08-09 Депутатське звернення45
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
05.10.2021

289
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10152/08-09 Депутатське звернення44
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
05.10.2021

290
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10153/08-09 Депутатське звернення43
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
05.10.2021

291
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10154/08-09 Депутатське звернення42
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
05.10.2021

292
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10163/08-09 Депутатське звернення02-1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ...
Про висновки та рекомендації комісії від 
05.10.2021

293
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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10354/08-09 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЇ, ...
Про висновок комісії від 05.10.2021

294
11.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10534/08-09 Депутатське звернення156
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЇ, ...
Про витяг з протоколу засідання комісії від 
05.10.2021

295
18.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

10270/08-22 Лист690-Сл-14904-10
Про відкрите обговорення проєкту "Плану 
розвитку газорозподільної системи на 2022-2031 
роки" 18.10.2021 о 10-00 м.Запоріжжя

296
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10273/08-22 Лист690-Сл-14709-10
Про виплату заборгованості підприємствами 

297
06.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

10313/08-22 Лист001-65/4013
Про укладення договору на розподіл електроенергії 
з ТОВ "Керуюча компанія "Домкомфорт"

298
11.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

10298/08-40 Лист1/38-538
Про засідання робочої групи щодо вирішення 
питання розробки технічної документації із 
землеустрою

299
12.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Радіоприлад"

10312/08-43 Лист124-1197
Про нагородження Петрової Т.М. (та інші)

300
12.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"
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10376/08-40 Лист01.04.02.01/6051
Про передачу земельної ділянки у постійне 
користування

301
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька АЕС

10514/08-26 Лист26-36/25332
Про виконання інвестиційних програм у сфері 
теплопостачання

302
19.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10180/08-43 Лист3029
ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС"
Про присвоєння почесного звання Поляцьку М.П.

303
11.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10229/08-49 Листб/н
ТОВ "АЛВС"
Про апеляційну скаргу на ухвалу господарського 
суду Запорізької області

304
11.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10314/08-20 Лист261
ТОВ "ОРІХІВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Про фінансування і строки реконструкції 
каналізаційних очисних споруд в м.Оріхів

305
12.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10345/08-49 Лист908/2807/21
ТОВ "АЛВС"
Про відзив на позовну заяву

306
13.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10380/08-40 Лист01/10
ТОВ " БУДІВЕЛЬНИК-2007"
Про надання інформації щодо розгляду клопотання 
з питань розробки технічної документації із 
землеустрою

307
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10404/08-49 Лист910/1956/18
ТОВ "РИБГОСП КАМ'ЯНСЬКИЙ"
Про відзив на касаційну скаргу

308
18.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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10504/08-27 Лист11/25
ТОВ "ПРОВІДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 
"ГІПРОПРОМ"
Про сертифікацію інженерів-проектувальників

309
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10510/08-40 Лист21-10-01
ТОВ "ТЕРА-ГАРАНТ"
Про надання оригіналу заяви для отримання 
дозволу на вилучення земельної ділянки по вул. 
Чубанова, 4 в м. Запоріжжі

310
20.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10536/08-22 Лист159
ТОВ "АВТО-КІСКАС-1"
Про затвердження паспортів маршрутів 
пасажирських перевезень

311
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10537/08-40 Лист017
ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про заключення договору на оренду земельної 
ділянки

312
19.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10538/08-40 Лист019/К
ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання інформації щодо оренди земельної 
ділянки

313
19.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10547/08-39 Лист28
ТОВ "ВО "РИБГОСППОСТАЧ"
Про надання послуг із зариблення Каховського та 
Дніпровського водосховищ

314
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10155/08-43 Лист02/1436
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про нагородження Бугаєнка М.В. (та інші)

315
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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10164/08-37 Лист85
ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. Я. 
НОВИЦЬКОГО
Про включення Запорізького міського палацу 
дитячої та юнацької творчості по Переліку об'єктів 
культурної спадщини Запорізької області

316
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10172/08-48 Лист11-5833
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання звіту щодо використання коштів

317
06.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10217/08-33 Лист03.02-28/3767
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про необхідність посилення заходів із 
профілактики COVID-19

318
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10231/08-43 Лист1784/04
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
Про нагородження Носової О.С.

319
11.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10303/08-42 Лист243
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про преміювання Савенкової О.О. за жовтень 2021 
року

320
11.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10324/08-26 Лист175
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про збільшення квотування природного газу для 
бюджетних установ

321
18.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10327/08-30 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
Про створення ініціативної групи щодо 
затвердження складу відділення

322
18.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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10337/08-28 Лист53
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКА 
СПІЛКА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ"
Про надання пропозицій до обласного плану 
заходів з реалізації Національної стратегії із 
створення безбар'єрного простору в Україні на 
період до 2030 року

323
18.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10381/08-21 Лист06/1491
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання звіту керівника підприємства щодо 
виконання показників

324
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10411/08-43 Лист01
КЗ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ" ЗОР
Про нагородження Сакаль Т.І., Городенко С.В.

325
12.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10435/08-33 Лист03.02-28/3868
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про необхідність посилення заходів із 
профілактики COVID-19

326
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10515/08-22 Лист12/10-02
ПП "ГСТ-ГРУП"
Про стандартне приєднання до електричних мереж 
систем розподілу

327
12.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10518/08-20 Лист09/01375
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про надання пропозицій до переліку 
природоохоронних заходів на 2022 рік для 
фінансування

328
22.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10533/08-33 Лист432
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про засідання Координаційної ради 25-29.10.2021

329
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

10238/08-20 Лист05/2676
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

330
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

10277/08-46 Лист752
Про забезпечення громадського порядку 
14-17.10.2021

331
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10278/08-43 Лист12
ЗОГО "АСОЦІАЦІЯ ПОШУКОВИХ ЗАГОНІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
донор України"  Коньку О.В.

332
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10383/08-22 Лист84
ГО "АВТО-МОТО КЛУБ "ФАЕТОН"
Про участь в урочистому відкритті нового залу 
музею "ФАЕТОН" 28.10.2021 о 13-00

333
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

10114/08-20 Лист1659
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на обладнання приміщень 
будівель системою протипожежного захисту

334
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10234/08-33 Лист02-03/0289
КНП "КУШУГУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Про недопущення припинення існування закладу

335
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

48



№
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

10280/08-43 Лист01-09/370
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ" ЗОР
Про нагородження Зайченко Н.О. (та інші)

336
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10378/08-20 Лист4887
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання

337
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10390/08-20 Лист1839
КНП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ 
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень у 
сфері пожежної безпеки

338
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10437/08-33 Лист2775
КНП "ВІЛЬНЯНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
ЛІКАРНЯ" 
Про зняття позову щодо зупинення експлуатації 
будівель на період пандемії

339
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

10232/08-40 Лист371
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

340
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10356/08-34 Лист73
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО 
РЕЗЕРВУ З ПЛАВАННЯ "СПАРТАК"
Про оплату оренди басейну

341
19.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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10439/08-20 Лист500
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 7 І-ІІІ 
СТУПЕНІВ" ЗОР
Про проведення заходів щодо модернізації котельні 
школи-інтернат

342
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10503/08-40 Лист01.01-22/2369
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про видачу розпорядження щодо зміни постійного 
користувача земельної ділянки по вул. Садівництва, 
1в в м.Запоріжжя

343
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

10189/08-41 Лист0.1/21/1823/67/2
Про участь у Promoevent "DD invest" 19.10.2021 у 
м.Києві

344
11.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Львівська ОДА

10340/08-37 Лист5/15-12164/0/2-2
Про приєднання до Асоціації курортів України

345
19.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

10112/08-16 Лист09-07/51
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
11.10.2021 о 13-00

346
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10216/08-16 Лист41-01/1833
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
11.10.2021

347
11.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10255/08-16 Лист41-01/1832
(К. Тимошенко) Про заходи з відзначення Дня 
захисників і захисниць України 14.10.2021

348
11.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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10288/08-16 Лист09-07/52
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
18.10.2021 о 15-00

349
13.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10359/08-16 Лист41-01/1855
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
18.10.2021

350
19.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10483/08-16 Лист41-01/1856
(К. Тимошенко) Про використання "Довідника 
безбар'єрності"

351
19.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10484/08-16 Лист48-01/1085
(О. Татаров) ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА, 
ЗАПОРІЗЬКА ГРОМАДА "БРАТСТВО КОЗАКІВ"
Про протиправні дії осіб місцевого самоврядування 
та керівництва КП "Тепловодоканал" ЕМР

352
19.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10552/08-16 Лист09-07/53
(C. Трусов) Про проведення селекторної наради 
25.10.2021 о 13-00

353
23.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Президент України

10372/08-02 Указ496/2021
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників освіти

354
01.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10373/08-02 Указ540/2021
Про міжнародний конкурс наукових, 
науково-технічних розробок та інноваційних 
проектів «МІСТ ПАТОНА. PATON BRIDGE»

355
14.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10374/08-02 Указ532/2021
Про деякі заходи із забезпечення соціальних 
гарантій військовослужбовців та ветеранів війни

356
13.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація
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10271/08-42 Лист01-40/1152
Про погодження призначення на посаду 
Бакарджиєва В.В.

357
11.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

10116/08-26 Лист01-29/0958
Про недопущення зриву опалювального сезону 
2021/2022 років

358
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10289/08-42 Лист01-41/0973
Про погодження встановлення надбавки Холоші 
А.І.

359
13.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10429/08-43 Лист01-44/0987
Про нагородження Савран З.В.

360
21.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10360/08-42 Лист01-18/0735
Про погодження призначення Тернового С.Л.

361
05.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

10393/08-42 Лист01-33/443
Про погодження встановлення надбавки Судакову 
І.І.

362
12.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

10171/08-28 Лист2073/01-47
Про виплату щорічної разової грошової допомоги 
ветеранам війни

363
30.09.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

10173/08-40 Лист2324/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про передачу паспортів водних об'єктів

364
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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10323/08-20 Лист02-01-16/1417
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування будівництва водогону 
м.Запоріжжя (Метро) - Степненська сільська 
громада

365
13.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10350/08-22 Лист01-69/956
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ситуацію з великовантажним транспортом

366
18.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10361/08-43 Лист1210
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Приступи О.В. (та інші)

367
18.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10432/08-43 Лист43/28
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Дудки В.І.

368
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10541/08-43 Лист02-38/2497
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Носко І.М.

369
18.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10542/08-43 Лист02-38/2542
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Костенко С.В.

370
21.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент соціального захисту населення

10355/08-50 Лист07-39/0799
Про організацію проведення наради 22.10.2021

371
19.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Департамент фінансів

53



№
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

10421/08-20 Доповідна записка05-18/2198
Про вилучення припинених райдержадміністрацій з 
Мережі за КПК 778 "Запорізька обласна державна 
адміністрація"

372
19.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10544/08-37 Доповідна запискаб/н
Про створення на базі КЗ "Запорізький академічний 
обласний український музично-драматичний театр 
ім. В.Г. Магара" ЗОР структурного підрозділу з 
наданням культурних послуг

373
23.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

10235/08-42 Лист421/03-17
Про проведення навчання вперше призначених на 
державну службу 21.10.2021

374
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Служба у справах дітей

10299/08-42 Лист01-35/1279
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Сергєєвій О.К.

375
18.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

10123/08-20 Лист06.2-09-07/8798
Про стан використання субвенцій

376
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

10222/08-20 Лист56431/6/08-01-2
Про надання пояснень та документального 
підтвердження 

377
14.09.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10336/08-20 Лист23468/5/08-01-2
Про надання інформації щодо податкових агентів, 
яким у ІІ кварталі 2021 року нараховано заробітну 
плату меншу, за мінімальну

378
13.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

10400/08-28 Лист08/01.4-10/10390
Про надання кандидатури для участі у роботі 
постійно діючої робочої групи

379
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

10249/08-33 Лист061311/7029
Про харчові отруєння в закладах освіти

380
11.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

10175/08-46 Лист1013/01/08-2021
Про внесення пропозицій до порядку денного 
засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС

381
05.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10176/08-46 Лист1904/01/08-2021
Про внесення пропозицій до Порядку організації 
діяльності та взаємодії Національної гвардії з 
уповноваженими органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування з припинення 
масових заворушень

382
28.09.2021від

№
від 11.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10218/08-46 Лист1019/01/08-2021
Про надання інформації щодо заходів із протидії 
злочинності та профілактики правопорушень, 
забезпечення публічної безпеки та порядку на 
території Запорізької області на 2018-2021 роки

383
08.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

10463/08-43 Лист0800-0802-6/705
Про нагородження Гасанової О.В. (та інші)

384
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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10442/08-49 Ухвала325/799/17-ц
УХВАЛА суду по справі Воронова О.Є.

385
18.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція південного округу (Запорізька 
та Херсонська області)

10341/08-39 Лист5269/03/2-05/06/
Про стан водних ресурсів

386
19.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

10193/08-49 Лист15/1-2018-17
Про заміну сторони виконавчого провадження

387
07.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10219/08-46 Лист15/2-798вих-21
Про надання інформації щодо переможця торгів 
ТОВ "Добробут-Комфорт"

388
11.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10539/08-46 Лист27-4447вих-21
Про звернення працівників КНП "Кушугумський 
центр первинної медико-санітарної допомоги"  
щодо збереження установи

389
21.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

10342/08-43 Лист18/01-495
Про нагородження Тверденка П.О.

390
15.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

10452/08-43 Лист3217/01-17
Про нагородження Дмитренко Г.М. та Ковалюк С.І.

391
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10456/08-43 Лист3217/01-17
Про нагородження Дмитренко Г.М. та (інші) 

392
20.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10192/08-49 Лист280/6459/21/402
Про судову повістку на 19.10.2021

393
06.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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10319/08-49 Лист280/7020/21/409
Про копію ухвали суду по справі Барановської 
М.В.

394
12.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10165/08-46 Лист2273/43/27/2/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про охорону адміністратративної будівлі 
Запорізької обласної ради

395
11.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10237/08-20 Лист31/8-3920
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ГЦС МВС 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про внесення заходів до обласної програми

396
11.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10311/08-48 Лист23-5897
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про направлення громадян на обсервацію

397
08.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10320/08-46 Лист3204СВ/46/04-2
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 1 ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо послуг з охорони 
Запорізької облдержадміністрації

398
05.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10321/08-46 Лист3205СВ/46/04-2
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 1 ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо заходів 01.10.2021 в 
приміщенні Запорізької облдержадміністрації

399
05.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10322/08-46 Лист3206СВ/46/04-2
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 1 ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації з питань регламенту 
роботи Запорізької облдержадміністрації

400
05.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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10427/08-46 Лист8601/92-2021
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 1 ВАСИЛІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про проведення клініко-експертної оцінки надання 
медичної допомоги Орел С.С.

401
18.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10428/08-46 Лист8602/92-2021
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 1 ВАСИЛІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про проведення клініко-експертної оцінки надання 
медичної допомоги Корнієнко А.М.

402
18.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10489/08-46 Лист6991/52-2021
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 2 БЕРДЯНСЬКОГО 
РАЙОННОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо автомобільних 
газових заправних станцій "Barell"

403
27.09.2021від

№
від 22.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10495/08-48 Лист04/555
ЯКИМІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про перевірку стану організації та ведення 
військового обліку військовозобов'язаних

404
19.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10498/08-48 Лист23-6019
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання списку осіб, що підлягають 
обов'язковій обсервації

405
15.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

10353/08-48 Лист2448
Про передачу оновленої карти в електронному 
вигляді

406
19.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10423/08-48 Лист2470/1
Про перевірки стану організації та ведення 
військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних у ПАТ "Новомиколаївський 
молокозавод"

407
19.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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10424/08-48 Лист2442/1
Про перевірки стану організації та ведення 
військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних у ДНЗ "Михайлівське вище 
професійне училище"

408
13.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

10317/08-46 Лист08-67/4234
Про Довідку за результатами проведених 
щомісячних безвиїзних перевірок Запорізької 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів 
щодо додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів за вересень 
2021 року

409
12.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

10174/08-46 Лист52-6547вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо проведення 
будівельних робіт по вул. Святого Миколая, 27, м. 
Запоріжжя

410
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10201/08-46 Лист52-6647вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
Степанова О.Ю.

411
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10228/08-49 Лист51/1-3660вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про клопотання щодо повернення судового збору 
по справі ТОВ "Сан Ват"

412
08.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10339/08-49 Лист50/1-4878вих21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про зміну предмету позову по справі Коларівської 
сільської ради, Галашко М.І. та ПСП Агрофірма 
"Колос"

413
11.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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10346/08-49 Лист50/1-4921вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про відповідь на відзив по справі Драгнєва А.В.

414
13.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10410/08-46 Лист57-3031вих21
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'ятки історії 
архітектури - будинку театру-клубу "Металіст"

415
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10422/08-49 Лист51/1-3772вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про відзив на касаційну скаргу ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

416
18.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

10274/08-22 Лист24/2810
Про організацію супроводу плавзасобу LK-800 
"Захарій" 16.10.2021

417
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10338/08-22 Лист24/2822
Про організацію супроводу плавзасобу LK-800 
"Захарій" 20.10.2021

418
19.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

10272/08-37 Лист2301.4-8656/23.1
Про надання пропозицій до квоти імміграції на 
2022 р.

419
07.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

10283/08-43 Лист18346/41/32/01
Про нагородження Решетник Н.М. (та інші)

420
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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10304/08-08 Постанова404
Про заходи щодо створення належних умов для 
безпечної організації та проведення виборів 31 
жовтня 2021 року в умовах поширення на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

421
12.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

10214/08-21 Лист2437/04-0801/21
Про роз'яснення щодо надання адміністративних 
послуг

422
11.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10188/08-29 Лист16-17238/162-1
Про стан організації заходів з евакуації у Донецькій 
області

423
11.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10246/08-29 Лист16-17396/161-2
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

424
12.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10401/08-29 Лист03-17748/161-3
Про проведення зборів з питань цивільного захисту 
27-28.10.2021

425
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10472/08-29 Лист16-17845/161-2
Про надання інформаційно-аналітичних матеріалів 
та пропозицій до проєкту протокольного рішення 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки  та надзвичайних ситуацій 

426
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

10126/08-20 Лист13-28-0.133-126
Про використання коштів, які надходять у порядку 
відшкодування втрат

427
08.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Державна фіскальна служба України

10300/08-40 Лист5667/5/99-99-11-
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

428
12.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

10330/08-29 Лист3252/1/09-01/13
Про проведення командно-штабних навчань з 
питань безперебійного забезпечення руху 
автотранспорту під час екстремальних погодних 
умов 22-23.10.2021

429
18.10.2021від

№
від 19.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10527/08-22 Лист4790/1/06-01/09-
Про внесення змін до Переліку об'єктів 
будівництва, реконструкції та ремонту 
автомобільних доріг

430
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство меліорації та рибного господарства 
України

10263/08-39 Наказ442
Про утворення комісії з розгляду заяв про 
встановлення частки добування (вилову) водних 
біоресурсів

431
13.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10548/08-39 Лист1-4.3-16/5955-21
Про проведення засіданні Комісії з розгляду заяв 
щодо встановлення частки добування (вилову) 
водних біоресурсів 25-28.10.2021

432
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство України з питань мистецтв та 
мистецької освіти

10184/08-37 Лист1-17/2-1623/202
Про надання інформації щодо театральних закладів 
культури 

433
11.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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

10244/08-22 Лист11605/20.4/7-21
Про роз'яснення положень Закону України "Про 
ринок електричної енергії"

434
11.10.2021від

№
від 13.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Національна соціальна сервісна служба України

10405/08-28 Лист0000-0204-5/161
Про надання інформації щодо підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства

435
20.10.2021від

№
від 20.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10466/08-28 Лист0000-030202-5/1
Про надання інформації щодо верифікації та 
моніторингу житлових субсидій

436
21.10.2021від

№
від 22.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10523/08-35 Лист0000-0202-0/163
Про проведення Всеукраїнської online наради з 
питань оздоровлення та відпочинку дітей 
28.10.2021 о 10-00

437
22.10.2021від

№
від 23.10.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

10162/08-47 Лист22-04/74148-21
Про повернення антикорупційної програми без 
розгляду

438
07.10.2021від

№
від 11.10.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

10230/08-48 Лист4472/32-04/2-21
Про активізацію кампанії з вакцинації населення

439
12.10.2021від

№
від 12.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Служба безпеки України

10306/08-46 Лист33/6-4456нт
Про надання інформації щодо коштів на виконання 
програм з протидії тероризму

440
07.10.2021від

№
від 18.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

10453/08-32 Лист08/01.01-03/745
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО КВАЛІФІКАЦІЙ
Про співпрацю

441
20.10.2021від

№
від 21.10.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

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