
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 25.10.21 по 29.10.21

Ф21-КА
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документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

10605/08-33 Доповідна запискаб/н
З.НЕКРАСОВА 
Про закупівлю експрес-тестів для визначення 
антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборів для 
відбору біологічного матеріалу методом 
полімеразної ланцюгової реакції на виконання 
Постанови Кабінету Міністрів України від 
11.10.2021 № 1069 "Про виділення коштів для 
забезпечення здійснення деяких заходів, 
спрямованих на запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19 , спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2 та боротьбу з її наслідками"

1
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10620/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів КНП "Вільнянська 
багатопрофільна лікарня" ВМР на здійснення 
додаткової доплати працівникам, які будуть задіяні 
на роботах з надання медичних послуг хворим на 
COVID-19

2
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10750/08-43 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді)
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник фізичної культури і спорту України 
Барабанову А.В.

3
29.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА
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10721/08-29 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про передачу до Департаменту з питань цивільного 
захисту населення облдержадміністрації постанови 
КМУ від 29.09.2021 № 1021-21 "Про затвердження 
переліку міст, віднесених до відповідних груп 
цивільного захисту"

4
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10685/08-09 Депутатський запит11/10-277
ГОЛОВА ВРУ Р. СТЕФАНЧУК
Про депутатський запит НДУ Лозинського Р. щодо 
функціонування госпітального відділення КНП 
"Запорізька обласна клінічна лікарня"

5
22.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10682/08-09 Депутатське звернення04-24/13-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про звернення ГО "Лава" щодо виділення 
Фахового педагогічного коледжу в окрему 
юридичну особу

6
27.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

10709/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ
Про проведення круглого столу на тему: 
«Соціальна підтримка та реабілітація осіб з 
інвалідністю" 09.11.2021 

7
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

10710/08-09 Лист285д9/15-2021/3
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо стану впровадження 
реформи харчування у закладах загальної середньої 
освіти

8
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

2
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10600/08-15 Лист12422.2/21/25.3
Про забезпечення доступності надання культурних 
послуг жителям новоутворених територіальних 
громад

9
23.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10608/08-15 Лист12515.2/21/47
Про надання інформації щодо соціальних послуг 
особам, які постраждали від торгівлі людьми

10
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10655/08-15 Лист12566.2/21/Х31.
Про дотримання права призовників на 
проходження альтернативної (невійськової) служби

11
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10656/08-15 Лист12576.2/21/Х31.
Про надання інформації щодо виплати разової 
грошової допомоги до 5 травня

12
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10691/08-15 Лист12661.2/21/25.4
Про надання інформації щодо забезпечення киснем 
закладів охорони здоров'я 

13
27.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

10633/08-43 Лист6541
Про нагородження Коваля Р.С.  (та інші)

14
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

10739/08-34 Лист79
ГС "ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
СПОРТУ УКРАЇНИ"
Про проведення урочистого засідання Виконкому 
10.11.2021 (м. Київ)

15
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Інші кореспонденти

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10567/08-27 Листб/н
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА АРХІТЕКТОРІВ 
УКРАЇНИ
Про запрошення на форум "Архітектори - 
Громадам" 28.10.2021 (м.Київ)

16
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10578/08-49 Лист330/2275/21
АДВОКАТ ДАВИДЕНКО О.В.
Про відзив по справі Ричка А.Й. (та інші)

17
23.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10579/08-49 Лист330/2275/21
АДВОКАТ ДАВИДЕНКО О.В.
Про відзив по справі Ричка А.Й. (та інші)

18
23.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10587/08-33 Лист9/6305/21
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
УКРАЇНИ"
Про підписання меморандуму

19
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10588/08-23 Листб/н
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА ВИРОБНИКІВ 
ОРГАНІЧНИХ СЕРТИФІКОВАНИХ ПРОДУКТІВ
Про запрошення на конференцію "Органічна 
переробка та торгівля: їжа нового покоління" 
02.11.2021 (онлайн)

20
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10590/08-41 Лист2021-EUAM-270
КОНСУЛЬТАТИВНА КОМІСІЯ ЕС З 
РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ ЦИВІЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Про візит представників КМЄС до Запорізької 
області 03-05.11.2021

21
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10609/08-39 Лист0437/20211022
ТОВ "ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ НОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ"
Про надання інформації щодо звернень громадян з 
питань дозволу на викиди забруднюючих речовин

22
22.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10621/08-23 Лист8/840
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМ. М.І. ДОЛІШНЬОГО"
Про надання аналітичної записки щодо 
ідентифікації проблемних сільських територій

23
18.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10638/08-37 Листб/н
ГО "ДЕМОКРАТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ"
Про надання аналітичного звіту про результати 
дослідження культурної практики населення 
України

24
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10674/08-33 Лист153/21
ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ УПЦ
Про організацію додаткових пунктів вакцинації на 
базі храмів

25
25.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10699/08-20 Лист118
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОТИ"
Про надання фінансової допомоги на потреби 
важкохворих дітей

26
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10701/08-43 Лист78
ТОВ "ЗРАЗКОВЕ"
Про нагородження Вишневського В.М.

27
25.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10728/08-37 Листб/н
АСПЕН ІНСТИТУТ КИЇВ
Про участь у семінарі "Діалог про ідентичність" 
13.11.2021 м.Ірпінь (Київська обл.)

28
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10758/08-44 Лист16
РАДА ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про вшанування Ніконенка О.С.

29
28.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Суди

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10564/08-49 Ухвала280/5188/19
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ПАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

30
19.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10577/08-49 Лист280/5188/19/688
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про повістку про виклик до суду 

31
20.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10623/08-49 Ухвала910/9577/21
УХВАЛА по справі ПАТ "Запоріжжяобленерго"

32
12.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10695/08-49 Рішення908/671/18 (908/
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов ТОВ "Андрівський гранітний кар'єр"

33
05.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

10729/08-21 Лист006/780
ФОНД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про надання інформації щодо обсягів та структури 
портфелю інвестиційних кредитів Програми 
"Доступні кредити 5-7-9%"

34
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

10561/08-04 Витяг з протоколу1-119/1/21-7/0
(Д. Шмигаль) Витяг з протоколу №119 засідання 
Кабінету Міністрів України (п.7)

35
22.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10593/08-03 Постанова1096
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2020 р. № 1236

36
20.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10610/08-06 Доручення49125/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про утримання від здійснення 
відпусток та службових відряджень за межі 
України у зв'язку з розповсюдженням  
респіраторної хвороби COVID-19

37
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10612/08-17 Лист34193/0/2-21
(О. Ярема) Про зняття з контролю документів

38
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10616/08-06 Доручення49132/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради, проведеної під головуванням 
Президента України 25.10.2021 щодо боротьби з 
коронавірусом

39
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10618/08-06 Доручення48736/1/1-21
(О. Стефанішина) Про затвердження Стратегії 
розвитку фізичної культури і спорту на період до 
2028 року

40
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10619/08-04 Протокол49133/0/1-21
(О. Стефанішина) ПРОТОКОЛ наради щодо 
вирішення проблемних питань, що виникли під час 
реалізації спільних з Європейським інвестиційним 
банком проектів

41
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10653/08-17 Лист34220/0/2-21
(О. Немчінов) Про участь команди України в 
історичному Rallye Monte-Carlo

42
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10654/08-06 Доручення39081/4/1-21
(Д. Шмигаль) Про розбудову у 2021 році мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі

43
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10681/08-17 Лист34313/0/2-21
(О. Ярема) Про участь в онлайн-заході з питань 
створення сприятливих умов для розвитку 
громадянського суспільства 01.11.2021 об 11-00

44
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10684/08-06 Доручення48150/1/1-21
(О. Любченко) Про забезпечення умов реалізації 
громадянами права на державну службу

45
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10713/08-06 Доручення49142/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про витяг з протоколу № 33 
засідання РНБОУ від 22.10.2021  «Про стан справ у 
енергетичній сфері».

46
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10719/08-06 Доручення49320/1/1-21
Про витяг з протоколу № 33 засідання РНБО від 
22.10.2021 стосовно п. 2.1 "Про стан епідемічної 
ситуації щодо C0VID-19 в Україні та прогноз її 
подальшого розвитку, про готовність системи 
охорони здоров'я до пікових навантажень під час 
осінньо-зимової хвилі поширення COVID-19"

47
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10734/08-06 Доручення48249/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про встановлення лічильників обліку води на 
подвір’ях приватних будинків

48
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10756/08-06 Доручення43949/6/1-21
(О. Резніков) Про виконання протоколу засідання 
Національної ради з питань раннього втручання від 
08.10.2021 № 1

49
29.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10757/08-06 Доручення39644/7/1-21
(Д. Шмигаль) Про створення/реконструкції 
підприємств в рамках проєктів із значними 
інвестиціями

50
29.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економіки

10595/08-31 Лист4602-04/51427-0
Про закупівельні пропозиції органами ООН

51
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10706/08-32 Лист2601-06/51972-0
Про засідання робочої групи з напрацювання 
заходів щодо реформування системи харчування в 
закладах освіти 01.11.2021 о 15-00

52
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство енергетики
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10727/08-20 Лист26/1.6-18.4-1746
Про надання інформації щодо реалізації субвенції 
на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження

53
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

10755/08-24 Лист22/9.1-6112-21
Про участь у конференції щодо забезпечення 
житлом внутрішньо переміщених осіб 02.11.2021 
об 11-30

54
29.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

10715/08-41 Лист660/14-169/5-84
Про акредитацію викладачів болгарської мови в 
українських навчальних закладах

55
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

10555/08-39 Лист25/6-23/22530-2
Про Методичні рекомендації щодо визначення 
територій, що містять стійкі органічні 
забруднювачі

56
23.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10597/08-39 Лист25/7-11/22596-2
Про аналіз інформації, яка подається для 
затвердження ліміту на використання природних 
ресурсів в межах територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду

57
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10712/08-39 Лист25/8-12/22775-2
Про стан впровадження державного моніторингу у 
галузі охорони атмосферного повітря

58
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10748/08-39 Лист25/5-21/22906-2
Про стратегічну екологічну оцінку проєкту 
Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Запорізької області на 2022 рік

59
28.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство інфраструктури

10596/08-43 Лист13938/10/10-21
Про нагородження працівників ТОВ 
"Юністар-Авто" Абрахіна С.О. (та інші)

60
23.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

10599/08-37 Лист12892/39.8
Про участь в реалізації національного проєкту зі 
створення реєстрів культурної спадщини

61
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10697/08-37 Лист12974/9.4
Про надання протоколу онлайн-наради від 
19.10.2021

62
27.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10716/08-38 Лист12996/5.11.2
Про поширення матеріалів про Е-здоров'я

63
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство оборони

10598/08-48 Лист220/7054
Про надання Інформаційних матеріалів щодо стану 
виконання плану заходів з питань реалізації 
Концепції реформування та розвитку системи 
управління державою

64
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

10604/08-33 Лист1/9-568
Про надання інформації щодо вакцинації 
педагогічних працівників

65
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10606/08-32 Лист1/9-569
Про продовження канікул у закладах загальної 
середньої освіти до 07.11.2021

66
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10736/08-32 Лист1/11-8049
Про утворення закладів фахової передвищої освіти 
зі статусом окремої юридичної особи

67
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

10



№
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

10594/08-33 Лист10-17/30953/2-2
Про врегулювання питань теплової енергії

68
23.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10631/08-33 Лист25-04/31153/2-2
Про проведення наради щодо фінансування 
військово-лікарських комісій 28.10.2021 о 12-00

69
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10635/08-33 Лист22-04/31175/2-2
Про залучення резерву медичних кадрів для 
виконання заходів, пов’язаних із протидією 
поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2

70
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10651/08-33 Лист26-02/31152/2-2
Про цільові показники щеплень 

71
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10652/08-33 Лист26-04/31138/2-2
Про оновлені правила міжрегіональних та 
міжнародних перевезень 

72
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10671/08-33 Лист22/6353/21
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"
Про стан виконання Плану заходів щодо реалізації 
державної стратегії розвитку системи 
протитуберкульозної медичної допомоги 
населенню на 2020-2023 роки

73
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

10553/08-19 Лист7/36.1/15986-21
Про актуалізацію інформації щодо регіональних 
стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації

74
23.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10557/08-27 Лист7/34/15940-21
Про оцифрування проектів землеустрою з 
встановлення (зміни) меж районів та міст

75
23.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10562/08-26 Лист7/10.1/15927-21
Про включення до Реєстру підприємств, що беруть 
участь у процедурі врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій 
та підприємств централізованого водопостачання і 
водовідведення

76
23.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10563/08-41 Лист7/36.3/15967-21
Про укладання договорів щодо співпраці з 
Республікою Вірменія

77
23.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10626/08-50 Лист7/5.2/16110-21
Про проведення селекторної наради 27.10.2021 о 
17-00

78
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10639/08-26 Лист7/11/16094-21
Про участь в обговоренні презентації "Посібника 
для розробки схем теплопостачання населених 
пунктів" 28.10.2021 о 10-00

79
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10680/08-19 Лист7/19/16114-21
Про проведення засідання  комісії по ДФРР 
28.10.2021 о 14-00

80
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10696/08-19 Лист7/5/16175-21
Про надання посилання до селекторної наради 
27.10.2021

81
27.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10708/08-26 Лист7/11/16185-21
Про надання переліку недобудованих об'єктів з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення

82
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12
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10733/08-33 Лист7/19.3/16314-21
Про інформування щодо можливостей 
промислових підприємств з виробництва кисню

***Знято з "К" листом Мінрегіону від 04.11.2021 № 
7/19/16768-21 (ОДА від 28.10.2021 № 
10733/08-33)***

83
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10745/08-26 Лист7/32/16344-21
Про надання інформації та щодо початку та 
проходження опалювального періоду 2021/22 року

84
28.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10690/08-28 Лист18140/0/2-21/47
Про надання звітності щодо реалізації державної 
субвенції на створення мережі спеціалізованих 
служб підтримки осіб, які постраждали від 
домашнього насильства

85
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10698/08-35 Лист18145/0/2-21/57
Про надання протокольного рішення засідання 
Національної Ради з питань раннього втручання

86
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10747/08-28 Лист18263/0/2-21/57
Про матеріально-технічне оснащення надавачів 
соціальних послуг, за підтримки Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку в рамках проекту 
"Модернізація системи соціальної підтримки 
населення України"

87
28.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10753/08-28 Лист18298/0/2-21/57
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів з відзначення у 
2021 році Міжнародного дня волонтера"

88
28.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

10735/08-20 Лист08020-08/1-6/32
Про використання коштів за програмою КПКВК 
3511270 "Забезпечення окремих видатків районних 
державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією 
районів"

89
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13
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Міністерство цифрової трансформації

10570/08-21 Лист1/06-3-11829
Про безперешкодний доступ на розміщення 
друкованих матеріалів з QR на опитування в ЦНАП 

90
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10640/08-21 Лист1/06-3-11895
Про запрошення до участі у щомісячній нараді 
Мінцифри 28.10.2021 о 10-00

91
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10649/08-21 Лист1/06-3-11896
Про переліки послуг у ЦНАП

92
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10650/08-21 Лист1/04-3-11893
Про перепогодження проєкту наказу Мінцифри 
"Про затвердження Основних вимог до якості 
обслуговування суб'єктів звернення"

93
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10766/08-51 Лист1/06-6-12121
Про запрошення долучитись до Місяця цифрової 
грамотності у листопаді 

94
29.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10763/08-25 Лист04-2460/28-1
Про виключення об'єкта "Реконструкція ЗОШ № 7 
по вул. Херсонській, 1/90 м. Бердянськ Запорізької 
області" з програми "Велике будівництво"

95
29.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

10759/08-37 Лист03/03-19/03225
Про надання кандидатур до оргкомітету

96
28.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

14
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10627/08-43 Лист4523/02-68-1
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник культури України" Шитікову В.В.

97
22.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10688/08-20 Лист02-35/808-1
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційного колектору

98
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10732/08-20 Лист02-35/808-1
Про забезпечення фінансування проєктів

99
26.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

10637/08-09 Депутатське звернення27-21
ДЕПУТАТ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДЕРКАЧ Я.Г.
Про надання інформації щодо будівництва 
хокейної льодової арени в м.Енергодарі

100
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Запорізька міська рада

10580/08-49 Лист908/2807/21
ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ 
Про відзив на позовну заяву ТОВ"АЛВС" 

101
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10724/08-40 Лист03/03-32/03216
Про підписання акту приймання-передачі земельної 
ділянки

102
26.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

15



№
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10669/08-20 Лист03-01-22/3328
Про виділення коштів на реконструкцію 
футбольного поля фізкультурно-оздоровчого клубу 
"Таврія"

103
19.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10683/08-09 Депутатське звернення12
ДОР КОРНІЄНКО Ю.А.
Про фінансове стимулювання лікарів

104
25.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

10575/08-54 Розпорядження72-р
Про заходи щодо запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2

105
22.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10582/08-54 Лист4943/01-11
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів для розрахунків за опалення 
об'єктів соціальної сфери

106
22.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10583/08-54 Лист5171/01-11
КЗ "КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА 
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ"
Про виділення коштів на закупівлю обладнання для 
стоматологічного кабінету 

107
22.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10584/08-54 Лист4886/01-11
Про виділення коштів на придбання засобів 
навчання та обладнання для навчальних кабінетів і 
STEM-лабораторій

108
22.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16
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10585/08-54 Лист5096/01-11
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на обладнання приміщень 
будівель системою протипожежного захисту

109
22.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10586/08-54 Лист5134/01-11
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на благоустрій території

110
22.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10589/08-54 Лист01-05/0969
Про погодження обсягу та умов здійснення 
місцевого запозичення 

111
22.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10607/08-54 Лист4988/01-11
ДОР Ю. КАПУСТЯНСЬКИЙ, Р. ТЕРЕХОВ
Про виділення коштів на придбання флюорографу 
для КНП "Спеціалізована медико-санітарна 
частина" ЕМР

112
23.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10630/08-54 Лист01-26/1229
Про припинення права власності на земельні 
ділянки по вул. Лютнева, 194 та вул. 
Інтеркультурна, 390 в м.Мелітополь

113
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10700/08-54 Лист01-26/1238
Про актуалізацію проєкту рішення "Про 
затвердження Програми підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху на території Запорізької області 
на період  до 2023 року"

114
27.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10722/08-54 Лист5071/01-15
ГО "ВОЛЬТЕРРА"
Про незаконне розміщення ТОВ "Біляївський 
збагачувальний комбінат"

115
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10723/08-54 Лист5201/01-21
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про звернення ГО "Лава" щодо зловживання 
владою керівництвом КЗВО "Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна академія" 
ЗОР

116
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

10765/08-09 Депутатське звернення46
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
29.10.2021

117
29.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

10705/08-20 Лист23
ТОВ "АВАНГАРД-АГРО"
Про зупинення реєстрації податкової накладної

118
25.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Дніпроспецсталь"

10628/08-22 Лист125-1202
Про участь у програмах екологічної безпеки

119
21.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

10625/08-49 Лист18-99/23
КЛОПОТАННЯ про участь у судовому засіданні в 
режимі відео конференції по справі ТОВ 
"Запорізький завод феросплавів"

120
22.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

10615/08-22 ЛистПРР23/12
Про залучення до проєкту будівництва 
вітроелектростанції "Зофія"

121
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

18
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10592/08-48 Лист3/29/9/2-3051
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про надання шефської допомоги

122
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10581/08-26 Лист35
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ РОЗВИТОК ПЛЮС"
Про видачу ліцензії на централізоване 
водопостачання та водовідведення

123
22.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10641/08-39 Листб/н
ТОВ "ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ НОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ"
Про надання інформації щодо звернень  з питань  
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин

124
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10642/08-39 Листб/н
ТОВ "ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ НОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ"
Про надання інформації щодо звернень  з питань  
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин

125
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10643/08-39 Листб/н
ТОВ "ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ НОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ"
Про надання інформації щодо звернень  з питань  
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин

126
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10644/08-39 Листб/н
ТОВ "ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ НОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ"
Про надання інформації щодо звернень  з питань  
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин

127
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

19



№
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Джерело  інформації 
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10645/08-39 Листб/н
ТОВ "ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ НОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ"
Про надання інформації щодо звернень  з питань  
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин

128
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10646/08-39 Листб/н
ТОВ "ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ НОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ"
Про надання інформації щодо звернень  з питань  
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин

129
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10647/08-39 Листб/н
ТОВ "ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ НОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ"
Про надання інформації щодо звернень  з питань  
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин

130
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10648/08-39 Листб/н
ТОВ "ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ НОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ"
Про надання інформації щодо звернень  з питань  
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин

131
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10677/08-33 Лист489
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД" І 
КОМПАНІЯ"
Про залучення військовослужбовців для 
безперебійного постачання кисню до медичних 
закладів області

132
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10730/08-49 Лист20/194
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про проведення судового засідання у режимі 
відеоконференції 03.11.2021

133
26.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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10760/08-40 Лист19/10
ТОВ "ПІВДЕННА КОМПЛЕКТУЮЧА 
КОМПАНІЯ"
Про надання земельної ділянки в оренду

134
26.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10602/08-20 Лист06/1520
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання Звіту щодо виконання фінансового 
плану за III квартал 2021 року

135
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10663/08-40 Лист659
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки розташовані на території Гуляйпільської 
міської об'єднаної ТГ Пологівського району

136
18.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10664/08-40 Лист657
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки розташовані на території Малобілозерської 
ТГ Василівського району

137
18.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10665/08-40 Лист658
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки розташовані на території Малинівської 
сільської об'єднаної ТГ Пологівського району

138
18.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10666/08-40 Лист660
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки розташовані на території Воздвижівської 
сільської об'єднаної ТГ Пологівського району

139
18.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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10667/08-40 Лист656
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки розташовані на території Василівської ТГ 
Василівського району

140
18.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10741/08-43 Лист28/10/21-1
ПП "ВІП-ТУР"
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник сфери послуг України" Жаботинському 
Р.Л.

141
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

10740/08-20 Лист07/2838
Про надання фінансової підтримки

142
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10761/08-22 Лист21
ЗООГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про підвищення турифу на перевезення пасажирів

143
26.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

10661/08-20 Лист03/2339
КП "ТОКМАЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" ТМР
Про виділення коштів на придбання криоциліндрів

144
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10662/08-33 Лист2797
КНП "ВІЛЬНЯНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
ЛІКАРНЯ" ВМР
Про укладання договору на надання медичних 
послуг

145
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

22
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10678/08-33 Лист4971
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про необхідність проведення позачергової сесії 
Запорізької обласної ради

146
23.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10693/08-20 Лист03/2339
КП "ТОКМАЦЬКА БАГАТОПОФІЛЬНА 
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ"
Про виділення коштів на придбання криоциліндрів

147
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10703/08-20 Лист03/2347
КП "ТОКМАЦЬКА БАГАТОПОФІЛЬНА 
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ"
Про виділення коштів на придбання кріоциліндрів

148
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10767/08-33 Лист207
КНП "МАЛОБІЛОЗЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ"
Про розподіл кисневих концентраторів

149
29.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

10574/08-20 Лист587
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ" ЗОР
Про виділення коштів на заходи пожежної безпеки

150
19.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10687/08-40 Лист01.01-22/2369
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про видання розпорядження голови 
облдержадміністрації щодо зміни постійного 
користування земельною ділянкою

151
21.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України
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з/п

Джерело  інформації 
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10559/08-16 Лист15/3-01/22
(Д. Герасимчук) Про надання інформації щодо 
мережі закладів/установ, які надають реабілітаційні 
послуги в Україні

152
23.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10668/08-16 Лист41-01/1869
(К. Тимошенко) Про надання протоколу за 
результатами селекторної наради від 25.10.2021

153
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10672/08-16 Лист41-01/1887
(К. Тимошенко) Про відзначення 77-ї річниці 
вигнання військ нацистської Німеччини та її 
союзників за межі сучасної території України

154
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10749/08-16 Лист41-01/1905
(К. Тимошенко) Про участь у засіданні Конгресу 
місцевих і регіональних влад при Президентові 
України 29.10.2021 о 12-00

155
27.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

10762/08-33 Лист01-33/1030
Про забезпечення лікарень засобами 
індивідуального захисту та ліками

156
29.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10675/08-42 Лист01-18/0781
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Чудесновій С.І.

157
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10676/08-20 Лист01-18/0782
Про встановлення премії Чудесновій С. І.

158
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація
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10702/08-20 Лист0404/01-03
Про надання пропозицій щодо фінансування у 2022 
році природоохоронних заходів

159
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

10614/08-22 Лист01-69/943
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про збереження відділень поштового зв'язку в 
сільській місцевості

160
11.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10689/08-27 Лист02-01-23/2141
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

161
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10694/08-20 Лист04-12/1891
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про перерозподіл видатків

162
25.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10704/08-20 Лист1315/15
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт водопровідної 
мережі

163
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10743/08-20 Лист01-22/0932
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на озеленення території 
громади

164
28.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту
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10568/08-20 Доповідна записка74д/04-01
Про виконання розпорядження голови 
облдержадміністрації від 28.09.2021 № 646 "Про 
стан врахування рекомендацій за результатами 
внутрішніх аудитів за І півріччя 2021 року"

165
20.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент капітального будівництва

10670/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл коштів Державного фонду 
регіонального розвитку між проєктами

166
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

10720/08-21 Лист01-26/0486
Про погодження рішення щодо наміру передачі 
майна в оренду

167
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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

10566/08-20 Лист63268/6/08-01-2
Про надання інформації щодо 
фінансово-господарських відносин з ФОП 
Глодовим Я.П.

168
11.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10629/08-28 Лист23880/5/08-01-2
Про надання інформації щодо особи для участі у 
засіданні комісії 27.10.2021

169
23.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

10673/08-40 Лист13-8-0.45-1470/9
Про надання інформації щодо земельних ділянок 

170
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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10686/08-40 Лист13-8-0.43-1476/9
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
для рибогосподарських потреб на території 
Мирненської селищної ради Мелітопольського р-ну

171
27.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

10603/08-28 Лист0800-06-6/71557
Про включення питань до порядку денного 
засідання обласної комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати 

172
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

10576/08-49 Лист908/671/18(908/
РІШЕННЯ по справі ДП "Запорізький облавтодор"

173
05.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція південного округу (Запорізька 
та Херсонська області)

10613/08-39 Лист5341/03/1-05/06/
Про надання пропозицій щодо забруднення 
небезпечними відходами земельної ділянки у смт 
Комишуваха

174
21.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

10726/08-22 Лист33К/220
Про зміни тарифу

175
25.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

10573/08-46 Лист12-41вих-21
Про надання інформації щодо ландшафтного 
заказника місцевого значення "Коса Обіточна"

176
22.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10622/08-49 Лист15/2-2019-21
Про відповідь на відзив ТОВ "АЛВС"

177
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10624/08-49 Лист12-2024-20
Про додаткові пояснення по справі ПП "Адам"

178
22.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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10731/08-49 Лист12-4569вих-21
Про відзив на касаційну скаргу ТОВ "Анхель 
Альянс"

179
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10565/08-49 Лист280/6459/21/417
Про судову повістку на 01.11.2021 по справі 
Пучкової Т.С.

180
20.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10569/08-48 Лист23-6136
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання списку осіб, що підлягають 
обов'язковій обсервації

181
22.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

10632/08-49 Лист323/1137/21
Про клопотання по справі Цикало Н.І. (та інші)

182
22.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура

10556/08-46 Лист55-7214вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ботанічного 
заказника місцевого значення "Урочище 
Старобогданівське"

183
22.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10571/08-46 Лист56/3-3800вих-21
ПОЛОГІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ландшафтного 
заказника  місцевого значення "Балка 
Нестерянська"

184
07.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10572/08-46 Лист50-5101вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо нецільового 
використання ДП "Бердянське лісове 
господарство" земельної ділянки

185
22.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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10591/08-46 Лист56/1-4034вих-21
ПОЛОГІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
Про надання інформації щодо ландшафтного 
заказника місцевого значення  "Заплава р.Чингул" 

186
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10657/08-46 Лист52-7138вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про вжиття заходів представницького характеру 
щодо визнання договору оренди земельної ділянки 
Степанова О.Ю. недійсним

187
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10717/08-46 Лист52-7242вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам’ятки культурної 
спадщини "Будинок Катерининської залізниці" по 
вул. К. Великого, 1 , м.Запоріжжя 

188
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10737/08-46 Лист53-4529ВИХ-21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання положення про парк Енергетиків та 
картографічних матеріалів

189
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10751/08-46 Лист51-3992вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо права власності на 
земельну ділянку ДП "Кам'янсько-Дніпровське 
лісове господарство"

190
28.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

10764/08-22 Лист24/2917
Про організацію супроводу плавзасобу LK-800 
"Захарій" 01.11.2021

191
29.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління державної служби якості освіти у Запорізькій 
області

10738/08-32 Лист03-23/885
Про організацію освітнього процесу в закладах 
загальної середньої освіти

192
28.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова
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Управління патрульної поліції в Запорізькій області

10725/08-46 Лист19112/41/32/02-2
Про залучення представників до засідань 
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС

193
23.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

10754/08-46 Лист59/14/2351
Про надання інформації щодо дозволів на 
зберігання промислових відходів ТОВ "Екопост"

194
28.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

10660/08-46 Лист4964/55/107/03-2
Про надання інформації щодо вартості одного куб. 
м. води на території громад Запорізької області

195
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10742/08-46 Лист4995/55/107/03-2
Про надання інформації щодо фінансування 
обласних програм

196
28.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10560/08-08 Постанова435
Про Порядок виготовлення, обліку,  використання 
та зберігання виборчих скриньок

197
22.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна регуляторна служба України

10679/08-19 ЛистВИХ №7458/0/
Про проведення засідання міжрегіональної робочої 
групи з питань здійснення державної регуляторної 
політики 02.11.2021 о 14-00

198
27.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

10601/08-37 Лист2595/13-0714/21
Про доповідь щодо виконання Міжнародної 
конвенції про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації

199
25.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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10558/08-29 Лист03-17995/161-3
Про проведення зборів з питань цивільного захисту 
29.10.2021 о 10-00

200
23.10.2021від

№
від 25.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10714/08-29 Лист16-18275/162-2
Про захисні споруди цивільного захисту

201
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

10617/08-39 Лист04-20/8759-21
Про проведення наради з питань реалізації 
деревини дров’яної непромислового використання 
27.10.2021 о 15-00

202
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство меліорації та рибного господарства 
України

10692/08-39 Лист461
Про внесення змін до складу Комісії з розгляду 
заяв про встановлення частки добування (вилову) 
водних біоресурсів

203
26.10.2021від

№
від 27.10.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство розвитку туризму України

10707/08-37 Лист1526//02-21
Про проведення профільних комісій щодо розвитку 
туризму

204
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно

10634/08-38 Лист2208/7/11-21
Про поширення соціальних роликів з питань 
вакцинації

205
08.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

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

10718/08-22 Лист12376/17.1.1/7-2
Про проведення відкритого обговорення змін до 
Інвестиційної програми ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" на 2021 рік 08.11.2021 о 
13-15

206
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

31



№
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

10746/08-35 Лист0000-0202-0/168
Про направлення дітей на оздоровлення та 
відпочинок до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку вищої категорії, які розташовані в 
гірських районах 

207
28.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

10611/08-48 Лист4695/14-01/2-21
Про витяг з протоколу № 33 засідання Ради від 
22.10.2021 стосовно пункту 1«Про стан справ у 
енергетичній сфері».

208
25.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10658/08-48 Лист4708/32-04/2-21
Про Національний план вакцинопрофілактики 
гострої респіраторної хвороби C0VID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

209
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10659/08-48 Лист4709/32-04/2-21
Про стан епідемічної ситуації щодо C0VID-19 в 
Україні та прогноз її подальшого розвитку, про 
готовність системи охорони здоров'я до пікових 
навантажень під час осінньо-зимової хвилі 
поширення COVID-19

210
26.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10744/08-48 Лист4760/16-07/2-21
Про запрошення до участі у восьмому засіданні 
Національного кластера з кібербезпеки на тему: 
"Національна Стратегія Кібербезпеки 2021 - 
2025..." 04.11.2021 о 10-00

211
28.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Рахункова палата України

10752/08-20 Лист18-2699
Про надання інформації щодо заявок на включення 
закладів професійно-технічної освіти до переліку 
ЗППТО

212
27.10.2021від

№
від 29.10.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України
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10636/08-51 Лист2764/15.0-73
Про підтримку ІV Місячника кібербезпеки в 
Україні 01-31.10.2021 та виставки 
"КІБЕРБЕЗПЕКА 2021" 02.11.2021

213
20.10.2021від

№
від 26.10.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

10711/08-37 Лист2866/09.6-07-21
Про надання інформаційних матеріалів до річниці 
вигнання нацистів з України

214
27.10.2021від

№
від 28.10.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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