
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.11.21 по 05.11.21

Ф21-КА
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адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

10877/08-25 Доповідна запискаб/н
З. БРУТМАН (Департамент капітального 
будівництва)
Про передачу завершеного будівництвом об'єктів 
"Підключення мікрорайону Степовий до 
водозабірної свердловини смт Веселе Запорізької 
області"

1
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10982/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про використання коштів обласного бюджету, які 
передбачені на 2021 рік на виконання заходів 
Програми розвитку освіти Запорізької області на 
2018-2022 роки...

2
05.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10983/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соцзахисту)
Про освоєння бюджетних коштів обласного 
бюджету по галузі "Соціальний захист населення та 
соціальне забезпечення"

3
05.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10984/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Управління зовнішніх зносин)
Про стан фінансування та використання коштів 
обласного бюджету на 2021 рік 

4
05.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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11001/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету по 
галузі охорони здоров'я у 2021 році та внесення 
змін до заходів Програми розвитку охорони 
здоров'я у Запорізькій області на 2018-2022 роки

5
05.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

10878/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент захисту довкілля)
Про виділення коштів для виконання судових 
рішень

6
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

10787/08-15 Лист04-24/3-2021/33
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ...
Про делегування посадової особи до складу 
робочої групи для підготовки до другого читання 
проєкту Закону України "Про формування та 
розміщення державного та/або регіонального 
замовлення на підготовку фахівців з вищою, 
фаховою передвищою освітою, ..."

7
01.11.2021від

№
від 01.11.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10870/08-15 Лист04-13/11-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про запрошення на засідання Комітету Верховної 
Ради України з питань бюджету 03.11.2021 о 16-00

8
02.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

10818/08-09 Депутатське звернення280д9/12-2021/3
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про організацію у місті Запоріжжі виїзного 
засідання  щодо розвитку галузі авіабудування та 
створення сучасної ефективної системи освіти

9
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

2
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10831/08-09 Депутатське звернення181/280
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про вирішення питання нестачі кваліфікованих 
кадрів технічних спеціальностей

10
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10867/08-15 Лист153-2/11/21
НДУ САЛАМАХА О.І.
Про проведення засідання підкомітету з питань 
місцевих бюджетів 03.11.2021 о 15-00 (м.Київ)

11
02.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10900/08-09 Депутатське звернення433д9/15-2021/3
НДУ О. САНЧЕНКО
Про вирішення житлових та інших питань родини 
внутрішньо переміщених осіб Омельянчик

12
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

10933/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо функціонування та 
припинення діяльності КНП "Кушугумський центр 
первинної медико-санітарної допомоги" 

13
04.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

10862/08-15 Лист12902.2/21/47
Про неналежні умови утримання дитини в КНП 
"Міська дитяча лікарня № 5"

14
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10901/08-15 Лист12952.2/21/28.2
Про дистанційний моніторинг щодо дотримання 
праві і свобод національних меншин

15
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10902/08-15 Лист12958.2/21/28.3
Про щорічну доповідь "Про стан додержання та 
захисту прав і свобод людини і громадянина в 
Україні!" за 2020 рік

16
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

3



№
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Джерело  інформації 
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10865/08-41 Лист332
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ 
ГЕННАДІЯ УДОВЕНКА
Про проведення навчальних модулів 
30.11-03.12.2021

17
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Банки

10801/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-211
АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в постійне користування або оренду 
земельної ділянки

18
27.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10974/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-211
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

19
02.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10975/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-211
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в постійне користування земельну 
ділянку

20
02.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Громадські об'єднання

10802/08-33 Лист01/11
ГС "КОАЛІЦІЯ ЗА ВАКЦИНАЦІЮ"
Про проведення круглого столу 02.11.2021

21
01.11.2021від

№
від 01.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Інші кореспонденти

10770/08-37 Лист500
FREEGEN GROUP
Про оцифровку та створення віртуальних музеїв та 
селфіпарків

22
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10772/08-26 Лист125/02-2466
ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"
Про надання інформації щодо бюджетних установ 
для укладання договорів постачання природного 
газу

23
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

10781/08-41 Лист08-02/887
ДУ "ЮКРЕЙНІНВЕСТ"
Про співпрацю для підвищення ефективності 
залучення інвестицій у виробничу сферу

24
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10785/08-21 Лист29.10-1
ПІДТРИМКА ДОСТУПНОСТІ ПОСЛУГ В 
УКРАЇНІ PROSTO
Про обговорення законопроєкту та моделей 
надання адміністративних послуг соціального 
характеру 05.11.2021 о 15-00

25
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10838/08-22 Лист44/09-001738/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії КУ "Пологівська залізнична 
лікарня"

26
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10845/08-20 Листб/н
ТОВ НЦ "АКАДЕМІЯ СТАТУС"
Про послуги з професійного навчання за курсом 
"Міжнародні стандарти фінансової звітності"

27
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10847/08-49 Лист01-21/19
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ АГАФОНОВ О.Ю.
Про надання інформації щодо ТОВ Мегаполіс 
ДКС"

28
26.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10856/08-37 Листб/н
ТЗОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ РАІ"
Про аудіодиски з результатами проєкту 
"Український передзвін. Карильйон і бандура"

29
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10868/08-39 Лист14/10-7
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ "ПОВОДЖЕННЯ З 
ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВСТВО, 
ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЇ"
Про проведення Форуму 23-24.11.2021 м. Київ

30
01.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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10879/08-22 Лист371-01/П
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про участь у Міжнародному промисловому форумі 
16-19.11.2021 (м.Київ)

31
11.10.2021від

№
від 03.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10896/08-37 Лист246
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про надання інформації щодо нематеріальної 
культурної спадщини

32
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10906/08-39 Лист18/11
ТОВ "СКБ ХХІ"
Про вітчизняну технологію знезараження та 
сортування ТПВ

33
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10935/08-22 Лист01-8/49578
НЕК "УКРЕНЕРГО" ПІВДЕННЕ 
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕРЕЖІ
Про надання адреси особливо важливих об'єктів 
електроенергетики 

34
04.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10939/08-49 Лист325/799/17-ц
АДВОКАТ ОНУФРІЄНКО М.В.
Про апеляційну скаргу по справі ТОВ "Альтраст"

35
27.09.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10961/08-41 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ОБОРОНИ ТА 
БЕЗПЕКИ (ICDS)
Про співробітництво

36
05.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10962/08-39 Лист7/896
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
НАН УКРАЇНИ"
Про науково-аналітичну записку 
"Природоохоронні території в системі 
забезпечення сталого розвитку регіонів України"

37
01.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

6
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10976/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ДАВИДЕНКО О.В.
Про надання інформації щодо Заповідника в 
Богатирському лісництві

38
03.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10993/08-23 Лист412
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
"БІОТЕХНІКА"
Про застосування біологічних методів захисту 
сільськогосподарських культур

39
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10998/08-49 Заяваб/н
ЄРЬОМЕНКО О.М.
Про матеріали до цивільної справи Власенко Н.О.

40
05.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Суди

10840/08-49 Ухвала910/1956/18
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

41
25.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10841/08-49 Ухвала908/1727/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

42
25.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10844/08-49 Ухвала280/5188/19
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
УКРАЇНИ
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

43
27.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

10779/08-17 Лист34854/0/2-21
(А. Куцевол) Про участь у навчальному онлайн 
курсі "Посилення системи управління безпекою 
сільськогосподарської продукції" Японського 
агентства міжнародного співробітництва (JICA) 
11-28.01.2022

44
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10804/08-03 Розпорядження1302-р
Про розподіл у 2021 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо підтримки територій, що зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 
України

45
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10805/08-03 Розпорядження1311-р
Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток 
об’єктів соціально-культурної сфери

46
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10806/08-03 Розпорядження1340-р
Про затвердження плану заходів із забезпечення 
впровадження Кодифікатора 
адміністративно-територіальних одиниць та 
територій територіальних громад в діяльності 
міністерств, інших центральних та місцевих органів 
виконавчої влади

47
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10807/08-03 Постанова1113
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановами Кабінету Міністрів України від 26 
червня 2019 р. № 576 і від 1 червня 2020 р. № 587

48
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10808/08-03 Постанова1123
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

49
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10809/08-03 Постанова1124
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 10 грудня 2008 р. № 1070

50
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10810/08-03 Постанова1125
Про утворення міжвідомчої робочої групи з 
вирішення проблемних питань комунального 
підприємства “Компанія “Вода Донбасу”

51
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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10811/08-06 Доручення50094/0/1-21
(О. Любченко) Про забезпечення закладів охорони 
здоров’я медичним киснем

52
01.11.2021від

№
від 01.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10815/08-06 Доручення50195/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про відрядження Д. Шмигаля до 
Запорізької області 02.11.2021

53
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10820/08-06 Доручення49258/1/1-21
(Д. Шмигаль) ГОЛОВА ВРУ СТЕФАНЧУК Р.
Про депутатський запит НДУ Пономарьова О. С. 
щодо забезпечення початку та сталого 
проходження опалювального сезону у м. Бердянськ 
Запорізької області

54
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10821/08-03 Постанова1106
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 24 січня 2020 р. № 28 і 29

55
14.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10822/08-17 Лист34962/0/2-21
(К. Мар'євич) Про державне майно, яке у процесі 
приватизації не увійшло до статутного капіталу 
господарських товариств

56
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10824/08-03 Розпорядження1307-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 70-річчя з дня народження Назарія 
Яремчука

57
28.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10825/08-03 Розпорядження1306-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 80-річчя з дня народження Богдана 
Ступки

58
28.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10851/08-06 Доручення48323/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання витягу з протоколу  № 
33 від 22.10.2021 щодо Національного плану 
вакцинопрофілактики

59
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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10852/08-06 Доповідь47692/1/1-21
(М. Федоров) Про здійснення контролю за 
використанням коштів субвенцій з державного 
бюджету на розвиток освітнього середовища

60
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10853/08-06 Доручення6271/150/1-07
(О. Резніков) Про виконання програм соціального 
захисту осіб з інвалідністю 

61
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10864/08-03 Розпорядження1363-р
Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та 
адаптації до зміни клімату  на період до 2030 року

62
20.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10869/08-06 Доручення50498/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради від 01.11.2021

63
02.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10898/08-17 Лист35317/0/2-21
(В. Федорчук) Про звернення Бердянської міської 
ради з приводу належного фінансового 
забезпечення сфери охорони здоров’я

64
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10899/08-17 Лист35321/0/2-21
(В. Федорчук) Про звернення депутатів 
Енергодарської міської ради щодо необхідності 
збільшення фінансування медицини та підтримки 
медичних працівників в умовах епідемії COVID-19

65
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10938/08-17 Лист35519/0/2-21
(О. Ярема) Про надання інформації щодо 
оцінювання ефективності діяльності голів 
облдержадміністрацій

66
04.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10988/08-03 Постанова1147
Про затвердження Методики нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок

67
03.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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10989/08-03 Постанова1148
Про внесення зміни до пункту 4 Положення про 
Міністерство інфраструктури України

68
03.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10990/08-03 Постанова1126
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 29 червня 2021 р. № 677

69
28.10.2021від

№
від 05.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10991/08-03 Постанова1144
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України щодо соціального захисту 
споживачів комунальних послуг

70
03.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економіки

10876/08-33 Лист4706-06/52950-0
Про алгоритм дій роботодавця відносно осіб, які не 
дотримуються вимог щодо обов’язкової вакцинації 
проти COVID-19

71
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10928/08-22 Лист3901-05/53077-0
Про створення/реконструкції підприємств в рамках 
проєктів із значними інвестиціями

72
04.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство енергетики

10872/08-26 Лист26/1.4-7.4.1-178
Про надання кандидатури до складу Комісії з 
виведення з експлуатації магістральних 
трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої 
переробки

73
02.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

10827/08-39 Лист25/6-23/23082-2
Про надання інформації щодо зберігання та 
наявності хімічних речовин, віднесених до групи 
стійких органічних забруднювачів

74
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
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

10953/08-39 Лист25/8-12/23450-2
Про надання пропозиції до проєкту Плану дій для 
досягнення та підтримання "доброго" екологічного 
стану Азовського і Чорного морів на період 
2022-2027 років

75
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10994/08-39 Лист25/8-23/23555-2
Про розгляд можливості реалізації 
високотехнологічних проєктів

76
05.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10995/08-39 Лист25/7-11/23562-2
Про ліміт на використання природних ресурсів у 
межах геологічної пам'ятки природи "Кам'яна 
Могила над р. Молочна" на 2022 рік

77
05.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10996/08-39 Лист
Про ліміт на використання природних ресурсів у 
межах геологічної пам'ятки природи "Кам'яна 
Могила над р. Молочна" на 2022 рік

78
05.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

10776/08-38 Лист13071/5.11.2
Про розмішення роликів "Щеплення — суперсила 
від хвороб"

79
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10921/08-37 Лист13269/3.4
Про проведення онлайн-наради щодо мовної 
ситуації в Україні 09.11.2021 о 12-00

80
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

10823/08-34 Лист9461/5.4
Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 19.09.2020 № 1043

81
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10858/08-34 Лист9484/3.3
Про участь у Всеукраїнському форумі "Молодіжні 
центри в Україні" 05-07.11.2021 в м. Маріуполі

82
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10916/08-34 Лист9541/3.4
Про виконання Указу Президента України від 
06.01.2010 № 6 "Про деякі заходи щодо сприяння 
вирішенню актуальних питань молоді"

83
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10955/08-34 Лист9589/5.1
Про прийом звітноcті за формою № 2-ФК "Звіт з 
фізичної культури та спорту" за 2021 рік

84
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

10834/08-48 Лист116/2095нт
КОМАНДУВАННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ
Про перегляд грифів секретності матеріальних 
носіїв секретної інформації

85
20.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10977/08-48 Лист300/1/С/4068
ГЕНШТАБ ЗСУ
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку організації та здійснення 
загальновійськової підготовки громадян України до 
національного спротиву"

86
28.10.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10978/08-48 Лист300/1/С/4090
ГЕНШТАБ ЗСУ
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку організації, забезпечення та 
проведення підготовки добровольчих формувань 
територіальних громад до виконання завдань 
територіальної оборони"

87
29.10.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

10803/08-20 Лист1/18828-21
Про використання коштів субвенцій у 2021 році

88
01.11.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

10956/08-32 Лист1/19117-21
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної цільової соціальної 
програми відновлення та розбудови мережі 
гуртожитків для проживання здобувачів освіти 
закладів вищої освіти на 2022-2026 роки"

89
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

10959/08-35 Лист1/19028-21
Про проведення Всеукраїнської 
інформаційно-просвітницької кампанії "ДЛЯ 
ДІТЕЙ суспільство без бар'єрів" у листопаді-грудні 
2021 року

90
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

10828/08-33 Лист25-04/31934/2-2
Про підтвердження актуальності попередньо 
визначених закладів охорони здоров'я для 
розподілу ангіографів

91
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10871/08-33 Лист20/32071/2-21
Про проведення інформаційної кампанії

92
02.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10925/08-33 Лист26-04/32184/2-2
Про цільові показники охоплення щепленнями

93
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10926/08-33 Лист24-04/32193/2-2
Про забезпечення закладів охорони здоров’я 
медичним киснем 

94
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10927/08-33 Лист25-04/32198/2-2
Про новий дашборд щодо вакцинації, а також 
відзначення лікарів

95
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

10782/08-25 Лист7/19/16416-21
Про виконання протокольного рішення щодо 
реалізації програми "Велике будівництво"

96
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10817/08-30 Лист7/36.1/16494-21
Про надання інформації щодо стратегічного 
планування розвитку територіальних громад

97
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10819/08-41 Лист7/36.1/16497-21
Про ознайомлення із результатами дослідження 
«Публічне інвестування для регіонального 
розвитку: спроможності, прогалини і рекомендації»

98
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10893/08-41 Лист7/36.3/16639-21
Про виконання п. 12  протоколу Дев’ятого 
засідання Українсько-чеської змішаної комісії з 
питань економічного, промислового і 
науково-технічного співробітництва

99
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10894/08-30 Лист7/34.3/16638-21
Про участь у нараді 05.11.2021 о 12-30 щодо 
виконання п.5 Указу Президента України від 
29.04.2021 № 180/2021

100
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10917/08-20 Лист7/36.2/16630-21
Про звітування за проєктами регіонального 
розвитку

101
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10950/08-26 Лист7/10.2/16753-21
Про моніторинг тарифів на комунальні послуги

102
04.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10964/08-33 Лист7/19/16768-21
Про зняття з контролю питання щодо забезпечення 
закладів охорони здоров’я медичним киснем

103
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10816/08-35 Лист18437/0/2-21/57
Про участь в онлайн-заході з питань системи 
раннього втручання 02.11.2021 о 10-00

104
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10923/08-35 Лист18577/0/2-21/57
Про Типову програму навчання (підвищення 
кваліфікації) спеціалістів і фахівців, задіяних в 
управлінні системою раннього втручання

105
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10924/08-28 Лист18562/0/2-21/57
Про видання наказу "Про затвердження Змін до 
Порядку взаємодії установ виконання покарань, 
уповноважених органів з питань пробації та 
суб’єктів соціального патронажу під час підготовки 
до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді 
обмеження волі або позбавлення волі на певний 
строк"

106
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10934/08-30 Лист18564/0/2-21/57
Про прийняття наказів Мінсоцполітики від 
23.06.2021 №346 та від 10.09.2021 №509

107
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

10780/08-28 Лист11434/03/10.2-21
Про деякі заходи із забезпечення соціальних 
гарантій військовослужбовців та ветеранів війни

108
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10854/08-24 Лист11479/09/09.2-21
Про надання інформації щодо наявних 
регіональних/місцевих програм забезпечення 
житлом ветеранів війни

109
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Міністерство фінансів

10855/08-20 Лист07060-06-2/3320
Про надання пропозицій щодо прогнозної економії 
коштів державного бюджету

110
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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10777/08-21 Лист1/06-2-12132
Про запуск надання послуг з реєстрації місця 
проживання в електронній формі

111
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10778/08-51 Лист1/06-6-12122
Про прийняття регіональної концепції розвитку 
цифрових навичок громадян 29.11.2021

112
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10829/08-20 Лист1/06-4-12187
Про звітування щодо використання 
Інтернет-субвенції 

113
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10873/08-20 Лист1/06-3-12267
Про інформування громад щодо звітування 
використання коштів субвенції ЦНАП

114
02.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10890/08-51 Лист1/06-3-12333
Про Постери щодо Платформи Центрів Дія та 
єМалятко

115
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10892/08-21 Лист1/06-3-12332
Про підключення до системи онлайн моніторингу 
та оцінки якості послуг Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг електронних 
інформаційних ресурсів

116
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10952/08-51 Лист1/06-3-12422
Про допомогу у генеруванні COVID-сертифіката 
працівниками ЦНАП

117
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10963/08-21 Лист1/06-3-12423
Про облаштування ЦНАП позначенням "Центр Дії"

118
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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10774/08-46 Лист101240/11011-4-
Про відомості з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно щодо об’єктів нерухомого 
майна, на які зареєстровані права власності 
державної та комунальної форми власності станом 
на 22.10.2021

119
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10909/08-43 Лист01-2468/23-1
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Македонській Л.З.

120
02.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

10884/08-19 Лист02/03-35/03235
Про внесення кандидатури до складу комісії з 
оцінки та проведення попереднього конкурсного 
відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку

121
01.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10940/08-49 Лист331/2141/21
ДЕПАРТАМЕНТ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Про пояснення по справі Лісун О.П.

122
04.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

10814/08-36 Лист3626/02-02-1
Про направлення документів на розгляд 
регіональної комісії

123
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10861/08-33 Лист02-57/807-1
Про вжиття заходів щодо гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2

124
23.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10903/08-33 Лист02-57/829-1
Про виділення медичного устаткування для 
впровадження інтервенційної кардіології та 
загальної ангіографії

125
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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10979/08-21 Лист02-69/812-5
Про надання послуг через ЦНАП

126
02.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

10833/08-09 Депутатське звернення01-01-48/5159
Про розміщення 113-го окремого батальйону 
територіальної оборони в місті Енергодарі

127
28.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

10835/08-22 Лист267/01-06
Про приведення умов договору щодо постачання 
природного газу до домовленостей Меморандуму

128
20.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

10837/08-22 Лист2988/02-11
Про надання інформації щодо приміських 
автобусних маршрутів

129
21.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Молочанська міська рада

10947/08-20 Лист2243/11-25
Про фінансування заходів з обласного екологічного 
фонду

130
21.10.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

10904/08-39 Лист03-05/1348
Про очищення р. Конка

131
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Пологівська міська рада

10882/08-24 Лист3913/02.1-16
Про надання інформації щодо зареєстрованого 
права на житлове приміщення Климка Є.І.

132
01.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

10843/08-49 Листб/н
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА
Про заперечення на відзив на апеляційну скаргу 
ТОВ "Аграрний дім"

133
29.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10875/08-09 Депутатське звернення79
ДОР ТРАІЛІН Д.В.
Про демонтаж комуністичних символів

134
02.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Обласна рада

10795/08-54 Лист5323/01-10
Про стан автомобільної дороги районного значення 
СО3 - Чистопілля - Кутузівка

135
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10796/08-54 Лист5088/01-27
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про критичний стан автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення

136
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10797/08-54 Лист5211/01-21
НДУ А. КУНАЄВ
Про звернення гр. Обложко-Шевченко С.В. щодо 
роботи КУ "Бердянський геріатричний пансіонат" 
ЗОР

137
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10798/08-54 Лист01-26/1245
Пор надання копії протоколу наради від 30.09.2021 
№ 6 щодо виділення коштів КП "Облводоканал" 
ЗОР

138
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10799/08-54 Лист01-26/0410
Про звернення гр. Рязанцева І.М. щодо отримання 
в оренду земельної ділянки ПП "Укррічбуд"

139
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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10895/08-54 Лист5318/01-07
НДУ ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М.
Про надання інформації щодо КНП "Госпіталь 
ветеранів війни" ЗОР

140
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10911/08-54 Лист5356/01-13
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій

141
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10912/08-54 Лист5369/01-11
ЗООГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про граничний рівень тарифу на перевезення 
пасажирів

142
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10937/08-54 Лист01-11/1204
Про проведення співбесід 08-18.11.2021

143
04.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10970/08-54 Лист4930/01-11
Про звернення депутатів Дніпрорудненської 
міської ради щодо виділення коштів для утримання 
закладів освіти, культури

144
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10971/08-54 Лист5284/01-11
Про виділення коштів на сплату заборгованості КП 
"Готель "Україна" ЗОР

145
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10972/08-54 Лист5286/01-11
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
КП "Облводоканал" ЗОР

146
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10973/08-54 Лист5341/01-11
В/Ч А3130
Про внесення змін до Програми, затвердженої 
рішенням облради від 06.04.2017 №59, зі змінами

147
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

10966/08-22 Лист690-Сл-16133-11
Про повідомлення щодо проведення 
пусконалагоджувальних робіт 08.11-12.11.2021

148
03.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

10883/08-22 Лист001-65/4214
Про розгляд питання заборони відключення 
закладів охорони здоров'я від електропостачання на 
комісії ТЕБ та НС

149
28.10.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

10936/08-43 Лист2053684
Про нагородження Ганошенко І.О. (інші)

150
04.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Український графіт"

10800/08-40 Лист16/4531
Про відведення земельної ділянки по вул. Північне 
шосе, 31а

151
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

10830/08-48 Лист3/33/11/1-3151
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання фінансової допомоги у 2021 році

152
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

10908/08-40 Лист08-29/26795
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних 
ділянок

153
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

22



№
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

10789/08-40 Лист271020
ТОВ "ЛАМСЕЛМАР"
Про запрошення на спільну нараду щодо 
розроблення технічної документації із землеустрою

154
27.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10790/08-40 Лист281020
ТОВ "ЛАМСЕЛМАР"
Про проведення спільної наради щодо розроблення 
технічної документації із землеустрою

155
27.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10897/08-49 Лист908/2807/21
ТОВ "АЛВС"
Про скасування заходів забезпечення позову

156
28.10.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

10880/08-26 Лист01/537
АТ "ДТЕК "ДНІПРОЕНЕРГО"
Про виконання інвестиційних програм у сферах 
теплопостачання, централізованого водопостачання 
та водовідведення за 9 місяців 2021 року

157
20.10.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10888/08-20 Лист339
КП "УНІВЕРС"
Про перерозподіл коштів на розрахунки за 
теплопостачання

158
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10967/08-48 Лист22-6285
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про вирішення питання щодо проведення 
координаційної ради з питань впровадження 
положень постанови КМУ №890

159
29.10.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10985/08-39 Лист11
ТОВ НВФ"ФОРУМ"
Про надання інформації щодо звернень з питань 
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин

160
25.10.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

23



№
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

10992/08-34 Лист70
ЗОГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ГРЕКО-РИМСЬКОЇ БОРОТЬБИ"
Про відзначення 100-річчя від дня народження 
Пункіна Я.Г.

161
05.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Суди

10874/08-49 Лист330/2275/21
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИ СУД
Про виклик до суду на 24.11.2021

162
28.10.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

10914/08-43 Лист01/211
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про нагородження Івко С.А.

163
29.10.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

10848/08-20 Лист01-15/459
КНП "МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ №1"
Про виділення коштів на утримання, обстеження та 
лікування дітей, що знаходяться в лікарні з 
соціальних причин

164
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10958/08-20 Лист5143
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на оплату комунальних 
послуг

165
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10960/08-20 Лист06/1887
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про зміну назви заходу 

166
03.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10986/08-20 Лист5165
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на реконструкцію корпусів 
лікарні і приміщень, розташованих в них

167
05.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

24



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

Учбові заклади

10910/08-32 Лист19-03/1071
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про делегування Бойко З.М. до складу наглядової 
ради академії

168
01.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

10768/08-16 Лист09-07/54
Про проведення селекторної наради 01.11.2021 о 
13-00

169
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10863/08-16 Лист41-01/1941
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
01.11.2021

170
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10885/08-16 Лист09-07/55
(С. Трусов) Про надання пропозицій щодо участі 
Глави держави у заходах з нагоди відзначення 
урочистих подій та вшанування пам’ятних дат на 
перше півріччя 2022 року 

171
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10951/08-16 Лист09-20/56
(Я. Козачок) Про запрошення на навчання за 
програмами підвищення кваліфікації 08-30.11.2021

172
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

10931/08-20 Лист01-25/0258
Про виділення коштів на реконструкцію покрівлі 
адмінбудівлі Бердянської райради

173
04.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

25



№
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

10932/08-22 Лист01-27/0259
Про пропозиції щодо проєкту обласної Інструкції 
про порядку обліку та випуску маломірних суден

174
04.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

10839/08-44 Лист01-26/472
Про включення кандидатури до складу 
координаційної ради учасників АТО/ООС

175
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10915/08-43 Лист01-33/474
Про нагородження Гажева А.З. (та інші)

176
02.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10943/08-22 Лист01-22/432
Про оптимізацію маршрутного сполучення 
автобусним транспортом

177
04.10.2021від

№
від 04.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

10813/08-20 Лист2369/01-51
Про перенаправлення видатків на закупівлю 
кріоциліндрів

178
01.11.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10948/08-22 Лист01-43/746
Про вирішення питання укладання тимчасових 
договорів з перевізниками

179
04.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

10792/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ В. ДУДУКАЛОВ
Про надання інформації щодо видатків на 
утримання Бердянської РДА

180
01.11.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

26



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10769/08-20 Лист01-48/3482
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про забезпечення фінансування проєкту з 
реконструкції амбулаторії

181
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10771/08-22 Лист02-01-23/2182
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про відміну маршруту Запоріжжя (АС-3) - 
Орлівське

182
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10786/08-27 Лист548/02-01-47
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

183
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10836/08-20 Лист2527
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування природоохоронних заходів 

184
27.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10846/08-20 Лист5496/06-11
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА
Про виділення коштів на ремонт доріг С080403 
Менчикури-Піскошино, Т080414 м.Менчикури та 
смт Веселе по вул.Горького

185
29.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10849/08-20 Лист06-11/5602
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
водовідведення смт. Веселе

186
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10859/08-20 Лист02-16/5571
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів іншої субвенції

187
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10866/08-33 Лист01-38/2508
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про стабілізацію ситуації, що склалася у медичній 
та політичній сфері Кушугумської громади

188
02.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10886/08-39 Лист01-69/1008
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про очищення р. Конка

189
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10930/08-27 Лист01-05/1979
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

190
04.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10944/08-20 Лист02-24/2238
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування природоохоронних заходів

191
20.09.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10945/08-28 Лист02-12/2623
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про підтримку громадських організацій ветеранів

192
28.10.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10968/08-44 Лист01-69/2283/1311
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання не втручання ГО у 
відносини родин загиблих воїнів і місцевої влади 

193
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

10987/08-20 Лист01-20/1582
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів на очищення р.Конка

194
03.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11000/08-26 Лист02-01-20/1096
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про коригування проєкту "Мережі водовідведення 
с.Матвіївка Вільнянського району - реконструкція"

195
05.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління національної поліції в Запорізькій області

10832/08-46 Лист9514/6-2021
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ 
Про надання копій документів щодо діяльності 
ТОВ "Корнер Сервіс"

196
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10850/08-46 Лист1904/01/08/У-20
Про відкладення проведення навчань (тренувань)

197
19.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Національної соціальної сервісної служби у 
Запорізькій області

10784/08-35 Лист0007-01-0/53
Про захист прав дітей

198
01.11.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

10949/08-20 Лист0800-06-6/74222
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
перед Пенсійним фондом України для своєчасного 
фінансування пенсійних виплат

199
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

10791/08-46 Лист12-68вих-21
Про надання інформації щодо програми 
державного моніторингу у галузі атмосферного 
повітря

200
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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10842/08-49 Лист12-2173-21
Про додаткові пояснення по справі Цикало Н.І. та 
ТОВ "Мала Токмачка"

201
27.10.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10965/08-46 Лист54-4288вих-21
Про надання інформації щодо заказників місцевого 
значення "Цілинна ділянка №2" та "Балка 
Червоногорівська"

202
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

10887/08-28 Лист02-16/235
Про проєкт територіальної угоди

203
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

10941/08-43 Лист18/01-533
Про нагородження Тверденка П.О. (та інші)

204
04.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

10946/08-39 Лист01-08/1385
Про встановлення лімітів на спеціальне 
використання лісових ресурсів при заготівлі 
другорядних лісових матеріалів на 2021 рік

205
01.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

10857/08-39 Лист10-2-6/2392-21
Про результати рибоохоронної роботи за жовтень 
2021 року

206
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10783/08-46 Лист2057/42-07/01-2
ЗАПОРІЗЬКЕ УПРАВЛІННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ НАЦПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ
Про надання відеозаписів з камер зовнішнього 
відеоспостереження

207
01.11.2021від

№
від 01.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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10905/08-22 Лист01-1/49416
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про граничні величини споживання електроенергії 
та потужності на листопад 2021 року

208
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10922/08-48 Лист23-6262
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання списку осіб, що підлягають 
обов'язковій обсервації

209
29.10.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10969/08-46 Лист7935/6/81/01-202
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 3 ВАСИЛІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про проведення клініко-експертної оцінки надання 
медичної допомоги Козак О.О.

210
03.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

10788/08-46 Лист12349/02
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ФГ "В-Фермер"

211
28.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

10793/08-46 Лист51-4022вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо об'єкта культурної 
спадщини пам'ятки археології - курганного 
могильника

212
01.11.2021від

№
від 01.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10907/08-46 Лист52-7480вих.21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо заходів позовного 
характеру з питань визнання недійсним договору 
між ТОВ "Буд-Енерго-Стандарт" та ТОВ 
"Мега-Пауер-Буд"

213
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10794/08-22 Лист24/2933
Про організацію супроводу плавзасобу LK-800 
"Захарій" 02.11.2021

214
01.11.2021від

№
від 01.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10812/08-22 Лист24/2933
Про організацію супроводу плавзасобу LK-800 
"Захарій" 03.11.2021

215
01.11.2021від

№
від 01.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

10881/08-46 Лист19928/41/32/01-2
Про надання переліку посадових осіб, 
уповноважених на здійснення контролю за 
дотриманням обмежувальних протиепідемічних 
заходів

216
29.10.2021від

№
від 03.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

10999/08-49 Лист280/5188/19/721
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про повістку виклик до суду у справі ПРАТ 
"Запорізький залізорудний комбінат"

217
02.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція України

10913/08-39 Лист12504/4.3/5-21
Про робочу поїздку Д. Заруби до м. Запоріжжя 
04.11.2021

218
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

10929/08-21 ЛистВИХ №7612/0/
Про направлення протокольного рішення засідання 
міжрегіональної робочої групи від 02.11.2021 № 3

219
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10980/08-21 ЛистВИХ №7635/0/
Про надання інформації до Плану дерегуляції 
господарської діяльності

220
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

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

10981/08-21 ЛистВИХ №7637/0/
Про проєкт плану здійснення комплексних заходів 
державного нагляду (контролю) на 2022 рік

221
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

10773/08-51 Лист23-5048
Про участь у презентації Рекомендацій щодо 
підвищення рівня кіберзахисту 11.11.2021 о 10-00 
(м.Київ)

222
29.10.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10826/08-29 Лист16-18505/162-2
Про захисні споруди цивільного захисту

223
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10942/08-29 Лист16-18711/163-2
Про проведення комплексної перевірки систем 
оповіщення 17-18.11.2021

224
04.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

10954/08-22 Лист3497/1/07-02/12
Про проведення форуму "Автодорекспо-2021" 
10-12.11.2021 (с. Березівка, Київська обл.)

225
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

10860/08-39 Лист485/ЗП/21-21
Про погодження плану роботи сектору у 
Запорізькій області на 2022 рік

226
01.11.2021від

№
від 02.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

10918/08-26 Лист103-01/18/5-21
Про надання інформації щодо забезпечення 
котелень альтернативними видами палива

227
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України
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10775/08-39 Лист06-21/8894-21
Про участь в міжвідомчій нараді "Масштабне 
заліснення України" 04.11.2021 о 9-30

228
01.11.2021від

№
від 01.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство меліорації та рибного господарства 
України

10891/08-39 Лист1-4.3-16/6169-21
Про проведення засідання Комісії з розгляду заяв 
про встановлення частки добування (вилову) 
водних біоресурсів 08-09.11.2021

229
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

10889/08-28 Лист0000-030201-5/1
Про надання інформації щодо кількості громадян, 
які мають статус реабілітованої особи

230
03.11.2021від

№
від 03.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

10957/08-42 Лист110/21/22-21
Про вжиття заходів щодо запобігання порушенням 
законодавства про державну службу

231
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

10919/08-48 Лист4902/32-04/2-21
Про надання інформації щодо заборгованості з 
виплати зарплати

232
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10920/08-48 Лист4903/32-04/2-21
Про надання інформації щодо чисельності 
соціальних працівників

233
03.11.2021від

№
від 04.11.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10997/08-48 Лист4953/32-04/2-21
Про виконання рішень Ради стосовно ковід

234
04.11.2021від

№
від 05.11.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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