
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 08.11.21 по 12.11.21

Ф21-КА

№
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Форма зберігання 
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

11045/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент ЖКГ)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету

1
08.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11054/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді та спорту)
Про використання коштів обласного бюджету на 
придбання мультифункціональних спортивних 
майданчиків для громад області

2
08.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11112/08-19 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент економіки)
Про моніторинг та формування окремих показників 
ефективності діяльності голови 
облдержадміністрації

3
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11147/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів у 2021 році на 
проведення обласного Новорічно-різдвяного 
фестивалю

4
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11179/08-25 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про затвердження титула об'єкта будівництва 
"Термомодернізація будівлі головного корпусу КУ 
"Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР

5
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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(адресат)
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11186/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. БРУТМАН (Департамент капітального 
будівництва)
Про зменшення запланованих видатків по проєкту 
"Нове будівництво амбулаторії групової практики 
за адресою: с.Семенівка, вул.Першотравнева, 
Мелітопольського району, Запорізької області"

6
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

11212/08-01 Закон України1818-ІХ
Про енергетичну ефективність

7
21.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11213/08-01 Закон України1823-ІХ
Про ратифікацію Меморандуму про 
взаєморозуміння між Україною та Європейським 
поліцейським офісом стосовно конфіденційності та 
забезпечення збереження інформації

8
23.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11214/08-01 Закон України1843-ІХ
Про внесення змін до статті 9-2 Закону України 
"Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації 
лікарських засобів під зобов'язання

9
02.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11215/08-01 Закон України1822-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо приведення законодавства України у 
сфері забезпечення дитячим харчуванням у 
відповідність з вимогами законодавства 
Європейського Союзу

10
21.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11216/08-01 Закон України1811-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
окремих питань діяльності Національного банку 
України

11
19.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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11217/08-01 Закон України1810-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
приведення статусу Національного 
антикорупційного бюро України у відповідність з 
вимогами Конституції України

12
19.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

11218/08-01 Закон України1780-ІХ
Про запобігання загрозам національній безпеці, 
пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають 
значну економічну та політичну вагу в суспільному 
житті (олігархів)

13
23.09.2021від

№
від 12.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11219/08-01 Закон України1812-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
публічні закупівлі" щодо закупівлі юридичних 
послуг Національним банком України

14
19.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

11220/08-01 Закон України1813-IX
Про внесення зміни до статті 33 Бюджетного 
кодексу України щодо подання інформації 
Національним банком України

15
19.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11221/08-01 Закон України1858-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2021 рік" щодо 
збільшення видатків на закупівлі, проектування та 
встановлення кисневих станцій

16
04.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11222/08-01 Закон України1827-IX
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Королівства Данія про здійснення оплачуваних 
видів діяльності членами сімей співробітників 
дипломатичних представництв та консульських 
установ

17
21.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

3
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11223/08-01 Закон України1824-IX
Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Фінляндською Республікою про взаємну охорону 
інформації з обмеженим доступом

18
21.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11224/08-01 Закон України1828-IX
Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до 
Фінансової угоди (проект "Програма розвитку 
муніципальної інфраструктури України") між 
Україною та Європейським інвестиційним банком

19
21.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11225/08-01 Закон України1829-IX
Про ратифікацію Угоди про внесок між Україною 
та Європейським банком реконструкції та розвитку 
щодо участі України у Фонді Східноєвропейського 
партнерства з енергоефективності та довкілля

20
21.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11226/08-01 Закон України1820-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
розвитку виробництва біометану

21
21.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11227/08-01 Закон України1825-IX
Про приєднання України до Конвенції про 
Європейський інститут лісу

22
21.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11228/08-01 Закон України1826-IX
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Естонської Республіки про 
технічне та фінансове співробітництво

23
21.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11229/08-01 Закон України1830-IX
Про ратифікацію Гарантійної угоди "Проект 
розвитку АТ "Укрпошта": Логістична мережа та 
Сільське відділення" між Україною та 
Європейським банком реконструкції та розвитку

24
21.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

4
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11230/08-01 Постанова1837-IX
Про висновки та пропозиції до проекту Закону 
України про Державний бюджет України на 2022 
рік

25
02.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11231/08-01 Постанова1870-IX
Про Звернення Верховної Ради України до 
Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни 
клімату, яка включатиме проведення 26-ї сесії 
Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації 
Об'єднаних Націй про зміну клімату, 16-ї сесії 
Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін 
Кіотського протоколу, та 3-ї сесії Конференції 
Сторін, яка є нарадою Сторін Паризької угоди, 
Генеральної Асамблеї ООН, Європейського Союзу, 
Ради Європи, парламентських асамблей, 
Європейського парламенту, Міжпарламентського 
союзу, інших регіональних і міжнародних 
організацій, урядів та парламентів іноземних 
держав, на підтримку глобальних цілей з питань 
зміни клімату

26
05.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

11026/08-09 Депутатське звернення04-18/17-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про розгляд звернень подружжя Савицьких та 
Шрамко М.Р. з питань проведення лікування 

27
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11148/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ
Про стан виконання рекомендацій слухань у 
Комітеті на тему: "Про стан виконання Стратегії 
подолання бідності"

28
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

11018/08-09 Депутатське звернення426д9/7-2021/34
НДУ ЦИБА Т.В.
Про соціальний захист внутрішньо-переміщених 
осіб

29
07.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

5
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11067/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо будівництва Малого 
групового будинку на території Широківської 
громади Запорізького району

30
09.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11068/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо функціонування 
каналізаційної мережі в м.Дніпрорудне

31
09.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11069/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо ситуації, яка 
склалася навколо санаторію "Глорія", 
розташованого в м. Приморськ

32
09.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

11079/08-15 Лист13189.2/21/47
Про надання інформації щодо додержання прав 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми

33
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

11115/08-20 Лист470/1/2098
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3130
Про перерозподіл коштів у Рішення обласної Ради 
восьмого скликання №16 від 29.07.2021р.

34
05.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11174/08-48 Лист724/311/71/3100
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А-2022
Про візит Міністра оборони України до 
м.Бердянськ 13.11.2021

35
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11191/08-41 Листб/н
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ)
Про впровадження Програми "Міцні регіони - 
Спеціальна програма підтримки України" в 
Запорізькій області

36
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11249/08-41 Листб/н
СИРКОСУР ТА ORU FOGAR
Про запрошення на Асамблею Організації 
об'єднаних регіонів 23-24.11.2021

37
12.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

11036/08-40 Листб/н
ГР. Л. НАТАРОВА
Про викуп земельної ділянки

38
06.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11122/08-40 Листб/н
ГР. РУЖИЦЬКИЙ І.М.
Про розірвання договору оренди землі водного 
фонду

39
31.10.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

11050/08-34 Лист301/01
ДУ "ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ ТА 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ"
Про співпрацю

40
29.10.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11052/08-34 Лист05/617
ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ УКРАЇНИ
Про розвиток боксу в Запорізькій області

41
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11075/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ СЛЄСАРЬ О.В.
Про надання копії припису щодо заборони 
діяльності за адресою: пр. Соборний, 153, м. 
Запоріжжя

42
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

7



№
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

11092/08-44 Лист20
РАДА ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про вшанування Карташова Є.Г.

43
02.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11130/08-41 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ОБОРОНИ ТА 
БЕЗПЕКИ
Про підписання Меморандуму  22.11.2021

44
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11137/08-21 Лист315
ДУ "ОФІС З РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
ЕКСПОРТУ"
Про надання безкоштовних консультацій 
OnFrontiers

45
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11149/08-21 Лист01-14/1655
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про проведення онлайн-аукціону з приватизації ДП 
"Лубенське агроторгове підприєство"

46
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11153/08-20 Лист21-01/19-Ех
1-Й ФОРУМ ФІНАНСИСТІВ 
МУНІЦИПАЛІТЕТІВ УКРАЇНИ
Про проведення 08.12.2021 та 09.02-10.02.2022 
Форуму

47
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11167/08-21 Лист01-28/1760
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про підключення до моніторингу якості надання 
адміністративних послуг

48
05.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11171/08-22 Лист76.1-57/845
КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
Про локалізацію виробництва приміських 
електропоїздів

49
05.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

8



№
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

11204/08-39 Лист753/36
ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД"
Про затвердження реєстрових карт об'єктів 
утворення, оброблення та утилізації відходів

50
03.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11237/08-33 Лист72/11
ГС "КОАЛІЦІЯ ЗА ВАКЦИНАЦІЮ"
Про Резолюцію круглого столу щодо охоплення 
населення вакцинацією

51
11.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11238/08-41 ЛистUNDP/RPP/2021
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗБУДОВИ МИРУ
Про проведення 16.11.2021 презентації

52
12.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

11046/08-49 Ухвала910/9577/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

53
01.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

11159/08-18 Лист4440-21
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом жовтня 2021 року

54
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

11008/08-17 Лист41-С-026818/08
(О. Свиридюк) ДМР СІРИЙ Д.В.
Про екологічний стан повітря у місті Запоріжжі

55
04.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11010/08-17 Лист35761/0/2-21
(О. Стефанішина) Про щорічну Всесвітню акцію 
"16 днів проти насильства" 25.11-10.12.2021

56
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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11038/08-06 Доручення51085/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про активізацію роботи із залучення 
населення, осіб у віці понад 60 років, до вакцинації 
від гострої респіраторної хвороби СOVID-19

57
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11043/08-17 Лист51170/0/1-21
(О. Стефанішина) Про проведення засідання 
Комісії з питань координації взаємодії органів 
виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків 16.11.2021 об 11-00

58
08.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11059/08-06 Доручення50675/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ГЕРУС А.М.
Про надання інформації щодо нелегального обігу і 
роздрібної торгівлі пальним в Україні

59
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11060/08-06 Доручення51294/0/1-21
(О. Стефанішина) Про заходи з відзначення 
Міжнародного дня людей з інвалідністю (3 грудня)

60
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11061/08-03 Постанова1127
Деякі питання застосування окремих положень 
законодавства у процесі реорганізації Державної 
фіскальної служби

61
28.10.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11064/08-06 Доручення51080/1/1-21
(О. Стефанішина) Про забезпечення розміщення в 
адміністративних будівлях настінних друкованих 
матеріалів в рамках проведення державних 
комунікаційних кампаній у сфері європейської 
інтеграції

62
09.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

11066/08-06 Доручення49666/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про проведення он-лайн курсу з 
питань сталого управління відходами 21-25.02.2022

63
09.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11109/08-06 Доручення51381/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЯЦЕНКО А.В.
Про надання інформації щодо видатків на 
департаменти соціального захисту населення та 
центру інтегрованих соціальних послуг в 
територіальних громадах

64
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11144/08-17 Лист36277/0/2-21
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Токмацької 
міської ради щодо необхідності збільшення 
фінансування медицини та підтримки медичних 
працівників в умовах епідемії COVІD-І9

65
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11145/08-17 Лист36274/0/2-21
(В. Федорчук) Про звернення депутатів 
Степногірської селищної ради щодо необхідності 
збільшення фінансування медицини та підтримки 
медичних працівників в умовах епідемії COVID-19

66
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11154/08-03 Постанова1162
Про внесення змін до Положення про Міністерство 
цифрової трансформації України

67
03.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11184/08-06 Доручення51589/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про виконання Протоколу № 43 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 05.11.2021

68
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11185/08-06 Доручення51919/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЛАРІНА С.М.
Про розгляд звернення гр. Тимченко А. Н. відносно 
бездіяльності державних і місцевих органів влади у 
питаннях допомоги громадянам України, оселі 
яких постраждали від стихійного лиха

69
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11190/08-03 Постанова1171
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
підвищення ефективності організації процесів 
планування діяльності Кабінету Міністрів України

70
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11194/08-03 Розпорядження1432-р
Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, 
у тому числі тих, що фінансуються з метою 
погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської 
служби станом на 1 січня 2021 року

71
10.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11195/08-03 Постанова1175
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству охорони 
здоров’я на 2021 рік 

72
03.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11197/08-03 Постанова1178
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 квітня 2016 р. № 301

73
10.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11243/08-04 Витяг з протоколу1-133/1/21-7/4
(Д. Шмигаль) Витяг з протоколу № 133 засідання 
Кабінету Міністрів України (п.7.4) щодо тарифів на 
послуги з постачання теплової енергії

74
12.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11245/08-17 Лист36592/0/2-21
(В. Поліщук) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про надання інформації щодо заходів захисту річки 
Дніпро від загроз скидами ПрАТ "Запоріжкран" та 
індустріального парку Konecranes та ін.

75
12.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
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

11246/08-17 Лист36596/0/2-21
(В. Федорчук) ПРОФСПІЛКА "ВАСИЛІВСЬКОГО 
ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ"
Про надання інформації щодо порядку виплати 
доплати працівникам екстреної медичної допомоги 
за працю в умовах загрози інфікування гострої 
респіраторної хвороби COVID-19

76
12.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економіки

11011/08-31 Лист3623-02/53201-0
Про пропозиції до проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку заборони торгівлі зброєю, 
сильнодіючими хімічними і отруйними 
речовинами, а також алкогольними напоями та 
речовинами, виробленими на спиртовій основі під 
час введення воєнного стану в Україні або окремих 
її місцевостях"

77
04.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство енергетики

11020/08-43 Лист26/1.1-22.3-1772
Про нагородження Боровик О.В. (інші)

78
01.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11021/08-43 Лист26/1.1-22.3-1772
Про присвоєння почесного звання Ангеловій О.П., 
Поляцьку М.П. 

79
01.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

11140/08-39 Лист11/11-01/1985-2
Про наказ Міндовкілля від 09.11.2021 № 731 "Про 
внесення зміни до Положення про ландшафтний 
заказник загальнодержавного значення "Коса 
Обиточна"

80
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

13



№
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

11041/08-22 Лист4445/13/14-21
Про зустріч із представниками Європейського 
інвестиційного банку з питань модернізації 
регіональних пасажирських послуг 16.11.2021 
(м.Київ)

81
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11057/08-22 Лист4458/35/14-21
Про збирання даних щодо створення умов 
доступності транспорту, об'єктів 
транспортно-дорожньої інфраструктури для осіб з 
інвалідністю

82
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11058/08-22 Лист4477/27/14-21
Про проведення засідання Робочої групи 
15.11.2021 о 16-00

83
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

11039/08-38 Лист2724/5.1/21
Про надання інформації для здійснення 
фінансово-економічних розрахунків до проєкту 
розпорядження КМУ "Про затвердження плану 
заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері 
гендерної рівності на період до 2025 року"

84
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

11242/08-37 Лист13653/43.2
Про пропозиції до проєкту плану заходів з 
реалізації Стратегії розвитку читання на 2021-2025 
роки "Читання як життєва стратегія"

85
12.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

11025/08-34 Лист9674/3.3
Про проведення Всеукраїнського тренінгу з метою 
навчання представників молодіжних центрів для 
підвищення рівня їх спроможності та якості 
діяльності 24-26.11.2021 (Київська обл.)

86
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту 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

11124/08-34 Лист9773/5.1
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1320 та 
Державної цільової соціальної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на період до 2024 року"

87
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11125/08-34 Лист9753/3.3
Про надання інформації щодо молодіжних 
консультативно-дорадчих органів

88
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11126/08-37 Лист9754/15
Про участь у Всеукраїнській конференції "Мова - 
ідентифікатор народу!" 25-26.11.2021 (м.Житомир)

89
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11189/08-34 Лист9826/5.4
Про стан реалізації соціального проєкту "Активні 
парки – локації здорової України"

90
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

11108/08-32 Лист1/19357з-21
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів з реалізації 
Національної стратегії розбудови безпечного і 
здорового освітнього середовища у новій 
українській школі на 2022 рік"

91
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11049/08-33 Розпорядження86
Про залучення закладів охорони здоров’я всіх 
форм власності до проведення заходів з імунізації 
проти COVID-19

92
08.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11053/08-33 Лист25-04/32641/2-2
Про перевірку технічного стану аварійного 
електропостачання в закладах охорони здоров'я

93
08.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11107/08-31 Лист26-04/32801/2-2
Про рекомендоване примірне меню для харчування 
дітей

94
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

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

11193/08-33 Лист26-04/33195/2-2
Про цільові показники охоплення щепленнями 
проти COVID-19 

95
11.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

11012/08-22 Лист7/10.1/16860-21
Про погодження проєкту наказу Мінрегіону "Про 
визнання таким, що втратив чинність, наказу 
Мінрегіону від 15.03.2017 № 53"

96
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11013/08-26 Лист7/11.1/16785-21
Про направлення протоколу засідання Міжвідомчої 
робочої групи з підготовки об'єктів ЖКГ та ПЕК до 
осінньо-зимового періоду 2021/22 року від 
21.10.2021 № 6

97
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11135/08-39 Лист7/34.1/17083-21
Про виконання протокольного рішення за 
результатами наради від 05.11.2021

98
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11181/08-26 Лист7/10.2/17175-21
Про надання роз'яснень з проблемних питань у 
сфері постачання теплової енергії та постачання 
гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022

99
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11015/08-36 Лист18778/0/2-21/19
Про деякі питання функціонування Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи "Діти"

100
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

11016/08-28 Лист18752/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

101
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11040/08-28 Лист18807/0/2-21/57
Про проведення круглого столу з питань 
удосконалення навчально-методичної роботи 
обласних центрів соціальних служб 10-11.11.2021 в 
м. Тернопіль

102
08.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

11065/08-35 Лист18844/0/2-21/57
Про надання пропозицій до Плану заходів 
оздоровлення та відпочинку дітей до 2025 року

103
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11155/08-36 Лист18963/0/2-21/57
Про пропозиції до проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Порядку провадження діяльності з 
усиновлення та здійснення нагляду за дотримання 
прав усиновлених дітей"

104
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

11127/08-33 Лист11773/03/10.2-21
Про розгляд звернення Консультативної ради у 
справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) 
захисників України стосовно незаконної ліквідації 
КНП "Госпіталь ветеранів війни"

105
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11128/08-33 Лист11777/03/10.2-21
Про надання інформації щодо регіональних 
програм соціальної підтримки ветеранів

106
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство фінансів

11160/08-20 Лист05210-17-10/343
Про розгляд листа ГО "Право на прозорість" щодо 
фактичного фінансування КНП "Територіальне 
медичне об'єднання "Обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф"

107
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

11105/08-21 Лист1/06-4-12584
Про надання контактних даних керівників ЦНАП 
для роботи з відгуками

108
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

11106/08-46 Лист105877/14.7/9-21
Про участь у проведенні атестації 25.11.2021

109
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

11023/08-19 Лист01-01-29/5235
Про включення проєкту до Стратегії регіонального 
розвитку Запорізької області до 2027 року

110
02.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11029/08-38 Лист01-01-02-5231
Про зняття з контролю документів

111
01.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

11082/08-25 Лист02/03-23/03289
Про погодження проєктно-кошторисної 
документації по об'єкту "Капітальний ремонт 
Запорізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 
40..."

112
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11084/08-42 Лист02/03-27/03281
Про надання довідки Паливоді В.В.

113
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11101/08-25 Лист02/03-24/03295
Про погодження проєктно-кошторисної 
документації по об'єкту "Реконструкція 
Запорізького класичного ліцею з прибудовою по 
вул. Леоніда Жаботинського, 23, в .м Запоріжжя"

114
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11131/08-33 Лист14675/03-27/02
Про надання кандидатури для проведення 
службового розслідування стосовно доцільності 
перебування на посаді Ушакової В.В.

115
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

11022/08-43 Лист02-68/831-1
Про нагородження Відревич Г.В.

116
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11031/08-43 Лист02-55/825-1
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Духняк О.А.

117
02.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11032/08-43 Лист02-55/824-1
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Єліній О.П.

118
02.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11033/08-43 Лист02-55/826-1
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Малаховій Л.В.

119
02.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11201/08-43 Лист02-68/871-1
Про нагородження Павленко Н.В.

120
11.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11202/08-43 Лист02-68/872-1
Про нагородження Груднєва С.М.

121
11.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

11055/08-20 Лист2409/21-15
Про виділення коштів на придбання лічильників 
теплової енергії

122
08.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11087/08-20 Лист2397/21-15
Про виділення коштів для забезпечення 
повноцінної роботи закладів охорони здоров'я

123
05.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11183/08-20 Лист2045/21-15
Про внесення змін до Програми розвитку освіти 
Запорізької області на 2018-2022 роки

124
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

11048/08-49 Лист908/2807/21
ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ
Про відзив на позовну заяву по справі ТОВ 
"АЛВС"

125
08.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

11093/08-20 Лист03-01-22/3457
Про виділення коштів з бюджету громади

126
05.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

11007/08-40 Лист03-05/1354
Про недопущення ліквідації відділу № 4 управління 
у Пологівському районі ГУ Держгеокадастру у 
Запорізькій області

127
04.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

11024/08-09 Депутатське звернення01-084
ДОР КЮРЧЕВ В.М.
Про капітальний ремонт мережі водопостачання 
с.Новобогданівка Мелітопольського району

128
03.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11076/08-09 Депутатське звернення2/2021/43с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про виділення коштів на придбання кисневих 
концентраторів

129
09.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11129/08-09 Депутатське звернення78
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про відновлення перевезень пасажирів на 
автобусному маршруті Запоріжжя - 
Новоолександрівка - Запоріжжя

130
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11132/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР О. БЄЛІКОВ
Про пропозиції щодо фінансування заходів

131
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
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(адресат)
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11203/08-09 Депутатське звернення48
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо напрямків 
використання коштів обласного бюджету

132
12.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11248/08-09 Депутатське звернення2/2021/44-2с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про надання інформації щодо виділення субвенції 
для стабілізації бюджету Дніпрорудненської 
міської ради

133
09.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

11003/08-54 Лист5441/01-26
Про пропозиції до порядку денного позачергової 
сесії обласної ради

134
08.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11070/08-54 Лист5210/01-11
Про виділення коштів для придбання сміттєвозу із 
боковим завантаженням

135
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11071/08-54 Лист5295/01-11
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері ЦЗ, техногенної та пожежної 
безпеки

136
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11072/08-54 Лист5203/01-11
КНП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ 
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері ЦЗ, техногенної та пожежної 
безпеки

137
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11162/08-54 Розпорядження79-р
Про скликання шостої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради восьмого скликання

138
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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11164/08-54 Лист5348/01-11
Про виділення коштів на фінансову підтримку 
підприємства

139
09.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11187/08-54 Лист01-26/1270
Про проведення співбесід 15-18.11.2021

140
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11210/08-54 Лист01-26/1272
Про участь у засіданні шостої позачергової сесії 
Запорізької облради 12.11.2021 об 11-00

141
11.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

11247/08-09 Депутатське звернення51
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
12.11.2021

142
12.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

11142/08-22 Лист690-Сл-16352-11
Про укладення договорів з новим постачальником 
природного газу

143
08.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

11161/08-48 Лист3/26/10/1-1389
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

144
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11205/08-43 Лист35/2214
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Фомішина В.Ю. та Каріна Д.П.

145
11.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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11206/08-20 Лист35/2203
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

146
11.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

11175/08-44 Лист128
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ 
УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про участь у засіданні президії обкому профспілки 
17.11.2021 Масюкова С.О.

147
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

11117/08-43 Лист03-49/27006
Про нагородження Капінос І.Ю. (та інші)

148
05.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11051/08-20 Лист48
ПП "ЮЖМАШ"
Про блокування податкових накладних

149
08.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11073/08-40 Лист269/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про укладання договору оренди земельної ділянки 
м.Бердянськ вул.Ярослава Мудрого, 2-а

150
03.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11074/08-40 Лист270/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про укладання договору оренди земельної ділянки 
м.Бердянськ вул. Макарова, 77а

151
04.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11086/08-20 Лист12
КНП "ТОКМАЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ТМР
Про виділення коштів для забезпечення 
повноцінної роботи закладу охорони здоров'я

152
05.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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11096/08-39 Лист211
ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "НОВА 
ХВИЛЯ"
Про затвердження реєстрової карти ООУВ КП 
"Управляюча компанія "Контакт" Токмацької 
міської ради

153
13.09.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11138/08-26 Лист6440/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату житлово-комунальних послуг наданих 
КП "Облводоканал" ЗОР

154
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11151/08-33 Лист211/04-5.90/10
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
Про надання інформації щодо виробництва кисню

155
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11152/08-33 Лист215/04-5.90/10
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
Про надання інформації щодо виробництва кисню

156
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11180/08-22 Лист1/08-01-509
ТОВ "ЗАПОРОЖАВТОТРАНС"
Про вирішення питання з нелегальними 
перевізниками

157
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11199/08-26 Лист36
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії

158
10.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11251/08-39 Лист67
ТОВ "РОЗТОРГНАФТА"
Про надання інформації щодо звернень громадян з 
питань дозволу на викиди забруднюючих речовин

159
09.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11252/08-39 Лист01-11-21/065
ТОВ "СІІД ТРЕЙД"
Про надання інформації щодо звернень громадян з 
питань дозволу на викиди забруднюючих речовин

160
01.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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11253/08-39 Лист103
ТОВ "ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
Про надання інформації щодо звернень громадян з 
питань дозволу на викиди забруднюючих речовин

161
10.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші кореспонденти

11004/08-33 Лист03.02-28/4079
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про необхідність посилення протиепідемічних 
заходів 

162
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11006/08-39 Лист01.02/4078
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про виконання протокольного рішення наради з 
питань поводження з небезпечними відходами на 
території Комишуваської селищної ради від 
01.11.2021

163
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11019/08-34 Лист93/21/1
СДЮШОР "МОТОР-СІЧ"
Про розгляд проєкту статуту СДЮШОР

164
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11028/08-44 Листб/н
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КП 
"ЧИСТЕ МІСТО" ЕМР
Про захист трудових та соціально-економічних 
інтересів трудового колективу підприємства

165
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11113/08-40 Лист01-09/734
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про надання в постійне користування земельних 
ділянок

166
02.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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11114/08-40 Лист01-09/736
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про надання в постійне користування земельних 
ділянок

167
03.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11133/08-50 Лист03/11/2021
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Про виділення зали на 15.11.2021

168
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11134/08-50 Лист04/11/2021
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Про надання перепусток

169
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11139/08-26 Лист6442/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про оплату житлово-комунальних послуг наданих 
КП "Михайлівському сількомунгоспу"

170
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11146/08-39 ЛистЗДЗПр3-1/663
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА 
ДИТЯЧА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про надання роз'яснення щодо утримання зоокутка

171
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11158/08-22 ЛистАК-4027
АВІАКОМПАНІЯ АТ "МОТОР СІЧ"
Про використання вертольоту для потреб закладів 
охорони здоров'я

172
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11239/08-40 Лист01-15/272
БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про надання у постійне користування та зміну 
цільового призначення земельної ділянки

173
09.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР
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11196/08-42 Лист268
Про преміювання Савенкової О.О. за листопад 
2021 року

174
08.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

11089/08-40 Лист6384/21/07
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про надання інформації щодо функціонування 
сторонніх землекористувачів

175
05.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11169/08-26 Лист87
КП "ВОДОГРАЙ" НОВОВАСИЛІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Про інвестиційні програми у сферах 
централізованого водопостачання та 
водовідведення

176
04.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

11081/08-33 Лист294
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про внесення змін до Програми розвитку охорони 
здоров'я у Запорізькій області на 2018-2022 роки

177
09.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11100/08-20 Лист1022
КНП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКА 
БАГАТОПРОФІЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"
Про надання фінансової допомоги

178
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11170/08-33 Лист1024
КНП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКА 
БАГАТОПРОФІЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"
Про вирішення питання з постачанням медичного 
кисню

179
09.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11200/08-33 Лист01/3924
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про поселення студентів у гуртожитки за наявності 
сертифікату вакцинації

180
11.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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11250/08-20 Лист01-11/1076
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення асигнувань на оплату комунальних 
послуг

181
10.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

11083/08-40 Лист169/2-б
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

182
01.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11121/08-48 Лист301
ДНЗ "МИХАЙЛІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про результати перевірки стану організації та 
ведення військового обліку призовників

183
08.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

11002/08-16 Лист09-07/57
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
08.11.2021 о 13-00

184
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11102/08-16 Лист41-01/1960
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
09.11.2021

185
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11254/08-16 Лист09-07/58
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
15.11.2021 о 13-00

186
12.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

11035/08-43 Лист01-41/1272
Про нагородження Ємельяненка С.В.

187
04.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11103/08-20 Лист01-30/1294
Про виділення коштів на забезпечення сталого 
проведення опалювального періоду

188
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11116/08-48 Лист01-43/1287
Про надання інформації щодо розміщення 
особового складу територіальної оборони

189
08.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11234/08-43 Лист01-41/1306
Про нагородження Богдан Т.В.

190
10.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

11080/08-33 Лист01-33/1061
Про забезпечення ліками та засобами 
індивідуального захисту КНП 
"Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня" та 
"Дніпрорудненська міська лікарня"

191
09.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

11094/08-22 Лист2634/01-22
Про розгляд звернення Петро-Михайлівської 
сільської ради Вільнянського району щодо відміни 
маршруту Запоріжжя (АС-3) - Орлівське

192
03.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11236/08-42 Лист01-18/0826
Про погодження звільнення Круподери Т.В.

193
11.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

11097/08-42 Лист01-33/504
Про погодження встановлення надбавки Судакову 
І.І.

194
09.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11209/08-42 Лист01-33/508
Про погодження призначення Кірчевої О.М.

195
11.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

29



№
з/п
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(адресат)
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11141/08-20 Лист01.1-09/335
Про виділення коштів на придбання медикаментів 
та медичного обладнання для КНП 
"Дніпрорудненська багатопрофільна лікарня"

196
08.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

11063/08-39 Лист02-24/1035
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про очищення р. Конка

197
03.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11088/08-20 Лист01-32/2567
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін у напрями використання по 
поточним видаткам

198
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11099/08-33 Лист01-38/2585
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про відновлення належного функціонування КНП 
"Кушугумський центр ПМСД"

199
09.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11104/08-20 Лист02-23/2738
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт доріг

200
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11198/08-20 Лист01-48/3619
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання обладнання 
для утилізації медичних відходів

201
12.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11177/08-42 Лист01-13/581
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Кабанову Д.І.

202
09.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

11157/08-51 Доповідна запискаб/н
Про надання допуску до АС ЗОДА-5

203
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

11165/08-38 Лист01-23/0487
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати при укладанні договорів на закупівлю 
періодичних видань на 2022 рік

204
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

11027/08-42 Лист442/03-17
Про участь Д. Кас'яненка у проведенні навчання 
11.11.2021

205
08.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11232/08-42 Лист445/03-17
Про участь у проведенні навчання 17.11.2021

206
12.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

11044/08-20 Лист06.2-09-07/9730
Про стан використання субвенцій

207
08.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11091/08-20 Лист03-08-06/1941
Про підтвердження заборгованості перед 
державним бюджетом

208
03.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11172/08-20 Лист07.2-08-06/9872
Про направлення копії Протоколу щодо порушення 
бюджетного законодавства

209
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11173/08-20 Лист07.2-08-06/9842
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

210
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

11208/08-20 Лист24679/5/08-01-1
Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

211
09.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

11095/08-22 Лист53002-6629/5302
Про створення комісії для спільного обстеження  
АЗС

212
04.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

11176/08-40 Лист8-8-0.46-1636/90
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
музею-заповідника "Садипа Попова"

213
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

11235/08-22 Лист08/02.3-10/11142
Про проведення перевірки діяльності АГЗП

214
11.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області
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11090/08-33 Лист061311/4650
Про заходи щодо перевірки якості питної води

215
05.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

11119/08-46 Лист2274/01/12-2021
Про надання фінансової допомоги у 2022-2026 
роках

216
08.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11192/08-46 Лист9906/6-2021
Про надання інформації щодо придбання Чилера 
ES ESGA 130 DVTN

217
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11241/08-46 Лист3056/42-07/01-2
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ
Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

218
09.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

11166/08-18 Лист0800-13-6/75808
Про проведення "гарячої лінії" 30.11.2021 в КУ 
"Запорізький обласний контактний центр" ЗОР

219
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція південного округу (Запорізька 
та Херсонська області)

11037/08-39 Лист5678/03/2-05/06/
Про дотримання вимог природоохоронного 
законодавства підприємствами-забруднювачами 
водних ресурсів

220
08.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

11047/08-49 Лист15/1-1774-21
Про пояснення по справі Долинської сільської ради

221
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства
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11188/08-20 Лист01-08/1443
Про виділення коштів з обласного бюджету у 2022 
році

222
11.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

11120/08-20 Лист06-51/45163/21
Про надання фінансової допомоги у 2022-2026 
роках за новоутвореною обласною профільною 
програмою

223
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

11034/08-49 Лист18-2-42/4316
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ ВІДДІЛ ДВС У 
ВАСИЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ
Про проведення виконавчих дій 16.11.2021 о 10-00

224
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11056/08-46 Лист31/8-4242
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ГСЦ МВС 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

225
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11123/08-48 Лист23-6369
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання списку осіб, що підлягають 
обов'язковій обсервації

226
05.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11136/08-22 Лист01-1/50669
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про граничні величини споживання електроенергії 
та потужності на грудень 2021 року

227
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11150/08-46 Лист12228/90-2021
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 1 ВАСИЛІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про проведення клініко-експертної оцінки надання 
медичної допомоги Заєць А.І.

228
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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11178/08-43 Лист8-ЗОДА
ВІДДІЛ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
МІНВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про присвоєння почесного звання "Почесний 
громадянин Запорізької області" (посмертно) 
Залужному І.А.

229
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11240/08-46 Лист8998/70-2021
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволу на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Вільнянський 
молокозавод"

230
12.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

11042/08-42 Лист68/11-6/02-21
Про оголошення Всеукраїнського конкурсу "Кращі 
практики управління персоналом"

231
08.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

11163/08-48 Лист2527/2
Про перевірку стану організації та ведення 
військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних у ТОВ "Фармація 
Запоріжжя"

232
29.10.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Південно-східне міжобласне територіальне відділення 
антимонопольного комітету України

11233/08-46 Лист08-67/4511
Про стан державної реєстрації 
нормативно-правових актів у Запорізькій області

233
30.10.2021від

№
від 12.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

11077/08-46 Лист51/1-4124вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо повернення коштів 
ФГ "Ястреб"

234
05.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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11078/08-46 Лист51/1-4126вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо повернення коштів 
ТОВ "Конвеєр"

235
05.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11168/08-46 Лист53-4739вих-21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо визнання 
незаконною земельної ділянки

236
08.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

11085/08-46 Лист15/1-5633-15
Про надання інформації щодо збереження і 
використання об'єктів культурної спадщини 
Запорізької області

237
05.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

11110/08-46 Лист59/6/1-1083нт
Про проведення засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

238
08.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

11118/08-46 Лист5173АК/55/107/
Про надання інформації стосовно Барковської Т.В.

239
09.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11143/08-46 Лист5186/55/107/03-2
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

240
10.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

11207/08-20 Лист040811-13/4512-
Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

241
10.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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11111/08-45 Лист21-40-3908
Про надання інвентаризаційних описів

242
05.11.2021від

№
від 10.11.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

11211/08-45 Лист21-28-3917
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

243
09.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

11017/08-29 Лист16-18824/161-3
Про проведення виїзних занять 16.11.2021

244
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

11244/08-22 Лист3569/1/07-02/12
Про проведення науково-практичного семінару з 
питань ціноутворення у будівництві 01-03.12.2021 
(м. Івано-Франківськ)

245
12.11.2021від

№
від 12.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

11014/08-22 Лист106-01/18/5-21
Про надання інформації щодо тарифів на теплову 
енергію

246
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

11062/08-39 Лист06-21/9242-21
Про протокол міжвідомчої наради з питань 
реалізації програми "Масштабне заліснення 
України" від 04.11.2021

247
08.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

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

11182/08-22 Лист2293/17.2.1/5-21
Про проведення 22.11.2021 відкритого обговорення 
проєкту постанови НКРЕКП

248
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби
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11156/08-42 Лист112/94/22-21
Про стажування у Федеральному міністерстві 
закордонних справ в рамках HLEP

249
10.11.2021від

№
від 11.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

11005/08-48 Лист4950/32-04/2-21
Про виконання рішень Ради стосовно ковід

250
04.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

11098/08-22 Лист2983/03.0-7.1
Про участь у форумі "Українські індустріальні 
дні-2021" 02-03.12.2021

251
09.11.2021від

№
від 09.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Фонд державного майна України

11009/08-21 Лист10-64-26242
Про надання кандидатури до складу аукціонної 
комісії з продажу ДП "Завод алюмінієвої фольги"

252
05.11.2021від

№
від 08.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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