
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 15.11.21 по 19.11.21

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Заступники голови ОДА

11447/08-20 Доповідна запискаб/н

З.НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів КНП "Запорізький 
регіональний фтизіопульмонологічний центр" ЗОР 
для виплати заробітної плати медичним 
працівникам

1

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11448/08-20 Доповідна запискаб/н

З.НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів Департаменту охорони 
здоров'я на заходи Програми розвитку охорони 
здоров'я на 2018-2022 роки

2

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11449/08-20 Доповідна запискаб/н

З.НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів Департаменту охорони 
здоров'я на оплату комунальних послуг

3

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11477/08-43 Доповідна запискаб/н

Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту)
Про нагородження Бондарчука С.В.

4

19.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

11398/08-43 Доповідна запискаб/н

В. ШУСТОВ (Департамент АПР)
Про відзначення працівників Департаменту 
агропромислового розвитку ЗОДА

5

17.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітети Верховної Ради України



№
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

11337/08-15 Лист04-13/11-2021/3

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про участь у засіданні Комітету 17.11.2021 о 16-00 
(м.Київ)

6

16.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

паперовий паперова

11410/08-15 Лист04-13/13-2021/3

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про участь у засіданні Комітету 18.11.2021 о 12-00

7

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11464/08-09 Депутатське звернення04-13/11-2021/3

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про погодження використання коштів місцевого 
запозичення

8

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Народні депутати України

11289/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3

НДУ Ю. ЯЦИК
Про надання інформації щодо реалізації 
Президентської програми "Здорова Україна"

9

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11328/08-09 Депутатське звернення281д9/15-2021/3

НДУ СОХА Р.В.
Про звернення ГО "КГ «Славутич-Д" щодо 
порушення благоустрою, громадського порядку та 
санітарно-екологічного стану території 
Дніпровського району міста Запоріжжя у зв’язку із 
діяльністю приймального пункту металобрухту

10

16.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

11330/08-15 Лист159-16/11/21

НДУ САЛАМАХА О.І.
Про участь у засіданні підкомітету з питань 
місцевих бюджетів та бюджетної підтримки 
регіонального розвитку 17.11.2021 о 14-45

11

16.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11345/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3

НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо розподілу коштів 
субвенції на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних

12

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11346/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3

НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо розподілу коштів на 
виконання Програми Президента України "Активні 
парки – локації здорової України"

13

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11347/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3

НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо розподілу коштів на 
здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості

14

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11348/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3

НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо розміру коштів, які 
надійшли з державного бюджету до обласного на 
реалізацію програм в рамках покращення заходів та 
закладів охорони здоров’я

15

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11390/08-09 Депутатське звернення407/2

НДУ М. НІКІТІНА
Про надання інформації щодо збереження КНП 
"Кушугумський центр первинної медико-санітарної 
допомоги"

16

17.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11395/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3

НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо реалізації на 
території Запорізької області Загальнонаціональної 
програми Президента України "Здорова Україна"

17

17.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

3



№
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

11399/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3

НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо розподілу коштів 
субвенції на закупівлю опорними закладами 
охорони здоров’я послуг щодо проектування та 
встановлення кисневих станцій

18

17.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11400/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3

НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про надання інформації щодо здійснення 
централізованої закупівлі медикаментів, медичного 
обладнання та інших медичних заходів через 
Запорізьку обласну інфекційну лікарню

19

17.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11413/08-09 Депутатське звернення96д9/15-2021/35

НДУ А. КУНАЄВ
Про проведення прямої "гарячої лінії" 24.11.2021

20

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання звернення громадян, 
Урядового контактного центру

паперовий паперова

11470/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2021/3

НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про делегування представника для участі у робочій 
групі щодо впровадження реформи харчування у 
закладах
загальної середньої освіти 

21

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Освіта і наука паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

11495/08-15 Лист13727.2/21/32.1

Про надання дітям якісних освітніх послуг

22

18.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Академії

11472/08-41 Лист342

ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ 
ГЕННАДІЯ УДОВЕНКА
Про участь у навчанні А. Бойка 30.11-03.12.2021

23

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11505/08-41 Лист676/01-06

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Про реалізацію проєкту ЄС "LOC-FOOD - 
Транскордонне співробітництво та місцевий 
розвиток сфери виробництва сільськогосподарської 
продукції та традиційних продуктів харчування"

24

10.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Банки

11429/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-210

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

25

29.09.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Громадські об'єднання

11258/08-44 Лист1311-21-ОДА

ГО "УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ"
Про оприлюднення інформації щодо послуг БППД 
на офіційних веб-сайтах

26

13.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання діяльності громадських 
організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

11366/08-28 Лист2255/6/21

ГО "ЛА СТРАДА-УКРАЇНА"
Про розміщення банерів з питань насильства

27

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

11468/08-32 Лист20

ГО " СВІТОСВІТ"
Про участь у Всеукраїнському вебінарі 
"Перспективи впровадження курсу "Агросфера" у 
закладах освіти України 01.12.2021 о 15-00

28

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Освіта і наука паперовий паперова

11485/08-44 Лист51/21

ГО "АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ-ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про проведення Міжнародного форуму 
громадських об'єднань ветеранів АТО 
25-27.11.2021 (м.Миколаїв)

29

12.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання діяльності громадських 
організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11367/08-41 ЛистО/2650/2021111

МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ 
ЛЮДИНИ
Про надання інформації щодо захисту прав 
бездомних осіб

30

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

11441/08-41 Листб/н

"U-LEAD З ЄВРОПОЮ"
Про участь у програмі "Кроки для спеціалістів з 
управління проєктами"

31

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11260/08-41 Лист490

ГО "ЄВРОПА БЕЗ БАР'ЄРІВ"
Про опитування щодо регіональних політик 
інтеграції іноземців

32

14.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

11262/08-21 Лист321

ДУ "ОФІС З РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
ЕКСПОРТУ"
Про проведення опитування щодо пріоритетів 
експортної діяльності

33

11.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

11263/08-39 Лист6/11

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ "ПОВОДЖЕННЯ З 
ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВСТВО, 
ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЇ"
Про проведення Форуму 23-24.11.2021 онлайн

34

12.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

11266/08-37 Лист297

ГО "ХРАМ МУЗИКИ"
Про сприяння в організації культурно-масових 
заходів

35

12.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

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

Форма зберігання 
документа

11268/08-41 Лист006-15/11-21

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ОБСЄ
Про організацію зустрічі 24.11.2021

36

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

11305/08-33 Лист43/09

ГС "КОАЛІЦІЯ ЗА ВАКЦІНАЦІЮ"
Про поширення інформації Форуму з питань 
вакцинації

37

15.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11309/08-41 Листб/н

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про запрошення на презентацію "Створення 
політики на основі фактів..." 18.11.2021 о 15-00

38

16.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

11326/08-21 Листб/н

ЦЕНТР ДЕМОКРАТІЇ ТА ВЕРХОВЕНСТВА 
ПРАВА
Про надання інформації щодо порядку передачі 
державного та комунального майна

39

15.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

11335/08-23 Лист583,21

ФІЛІЯ "АКТЕД"
Про проведення дослідження "Зменшення ризиків 
від посух"

40

15.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання агропромислового комплексу, 
лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

11388/08-37 Лист116/22

МБО "РОМСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД "ЧІРІКЛІ"
Про участь у заході "Культурна політика та 
видимості ромів на місцевому рівні" 02.12.2021

41

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

11403/08-23 Листб/н

ПРОЄКТ "НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ 
АГРОПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ"
Про запрошення на підсумковий захід щодо 
співпраці на тему: "Децентралізація управління - 
шанси та виклики для розвитку сільської 
місцевості" 02.12.2021 о 10-00 

42

17.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Ринкові відносини і реформування в 
АПК

паперовий паперова

7
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11421/08-21 Лист325

ДУ "ОФІС З РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
ЕКСПОРТУ"
Про програму бізнес-акселератор для малого та 
середнього бізнесу

43

16.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

Суди

11287/08-49 Ухвала908/2807/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до ТОВ "АЛВС"

44

03.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11297/08-49 Лист49987/0/222-21

КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі КЗ "Запорізький обласний 
центр охорони культурної спадщини Запорізької 
області"

45

11.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11408/08-49 Лист340/7790/21/415

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду по справі Гордієнка В.В.

46

05.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11452/08-49 Ухвала908/2807/21

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "АЛВС"

47

08.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11453/08-49 Постанова908/2153/20

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про постанову суду у справі ПП "Адам"

48

25.10.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11502/08-49 Ухвала280/5188/19

КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ПАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

49

15.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11503/08-49 Ухвала910/8690/20

КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

50

15.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України

11264/08-06 Доручення47630/1/1-21

(М. Федоров) Про внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення надання публічних 
(електронних публічних) послуг

51

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

11265/08-06 Доручення52226/1/1-21

(М. Федоров) НДУ КОНСТАНКЕВИЧ І.М.
Про видатки на стипендіальне забезпечення учнів 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, студентів закладів фахової передвищої та 
вищої освіти

52

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11276/08-06 Доручення26175/185/1-20

(Ю. Свириденко) Про проведення регулярних 
моніторингових перевірок щодо дотримання 
суб'єктами господарювання встановлених вимог до 
функціонування в умовах карантину

53

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11278/08-17 Лист36858/0/2-21

(В. Федорчук) Про внесення на розгляд Уряду 
проєктів актів з питань матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву

54

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

11279/08-06 Доручення51722/1/1-21

(Д. Шмигаль) НДУ ГОНЧАРЕНКО О.О.
Про звернення гр. Омельянчика С. щодо придбання 
житла для сироти

55

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

11315/08-17 Лист36982/0/2-21

(В. Федорчук) Про звернення депутатів 
Дніпрорудненської міської ради щодо необхідності 
збільшення фінансування медицини та підтримки 
медичних працівників в умовах епідемії COVID-19

56

15.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11317/08-06 Доручення52142/1/1-21

(Д. Шмигаль) Про розгляд проєкту землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж м. Пологи 
Пологівського району Запорізької області

57

16.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

9
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11343/08-17 Лист37064/0/2-21

(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
міської ради з приводу належного фінансового 
забезпечення сфери охорони здоров’я

58

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11351/08-17 Лист37125/0/2-21

(В. Федорчук) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про надання інформації щодо створення 
антирейдерських аграрних штабів

59

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Ринкові відносини і реформування в 
АПК

паперовий паперова

11352/08-17 Лист37129/0/2-21

(В. Федорчук) Про започаткування проведення 
щорічних урочистих церемоній складення клятви 
ліцеїста на території Національного заповідника 
"Хортиця"

60

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

11411/08-03 Постанова1184

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

61

15.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

11412/08-03 Постанова1185

Про виділення коштів для забезпечення здійснення 
деяких заходів, спрямованих на запобігання 
поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбу з її 
наслідками

62

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11415/08-04 Витяг з протоколу1-136/1/21-3/2

(Д. Шмигаль) ВИТЯГ з протоколу № 136 засідання 
КМУ від 15.11.2021 (п.3.2) щодо боротьби з 
нелегальним обігом і роздрібною торгівлею 
пальним

63

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

11425/08-06 Доручення53144/0/1-21

(Д. Шмигаль) Про доведення до установ і 
організацій питання укладення договорів про 
постачання природного газу

64

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

10
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11426/08-06 Доручення53150/0/1-21

(Д. Шмигаль) Про проведення тестування на 
COVID-19 дітей в дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку

65

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11427/08-06 Доручення46888/1/1-21

(Д. Шмигаль) Про підготовку до участі з 
представниками Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій 01.12.2021 о 16-00

66

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

11455/08-06 Доручення53177/1/1-21

(Д. Шмигаль) Про Всеукраїнський онлайн-марафон 
"Комунікація - партнерство - відкритість" з нагоди 
відзначення Міжнародного дня людей з 
інвалідністю 03.12.2021 о 10-00

67

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

11458/08-06 Доручення51496/2/1-21

Про виконання рішення Національного 
координаційного центру кібербезпеки

68

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

11478/08-03 Постанова1192

Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ

69

17.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11480/08-03 Розпорядження1465-р

Про затвердження плану заходів з відзначення у 
2021 році Міжнародного дня волонтера

70

17.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

11481/08-17 Лист37458/0/2-21

УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З ПРАВ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про проведення Всеукраїнського онлайн-марафону 
"Комунікація - партнерство - відкритість" з нагоди 
відзначення Міжнародного дня людей з 
інвалідністю 03.12.2021 о 10-00

71

18.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

11484/08-06 Лист52800/1/1-21

(Д. Шмигаль) Про відзначення 150-річчя від дня 
народження Соломії Крушельницької

72

18.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

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

11496/08-03 Постанова1196

Про внесення змін у додаток до Положення про 
набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних

73

17.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

11402/08-28 Лист42

АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДІЙНИКІВ УКРАЇНИ
Про підтримку Національного конкурсу 
"Благодійна Україна-2021"

74

17.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство внутрішніх справ

11493/08-46 Лист52767/1/35-2021

Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження Плану заходів із створення 
системи екстреної допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112"

75

19.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Міністерство економіки

11316/08-28 Лист4803-07/54222-0

Про виконання Плану заходів з реалізації Концепції 
державної системи професійної орієнтації 
населення

76

16.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

11417/08-19 Лист3802-07/54533-0

Про надання експертами Спільного дослідницького 
центру Європейської комісії (DG JRC) допомоги з 
питань визначення пріоритетів смарт-спеціалізації 
регіонів 

77

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання соціально-економічного 
розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

11418/08-23 Лист4602-04/54493-0

Про проведення онлайн-семінару стосовно 
диджіталізації аграрного сектору 24-25.11.2021

78

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Ринкові відносини і реформування в 
АПК

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

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

11419/08-28 Лист22/9.1-6501-21

Про звітування щодо стану виконання Стратегії 
інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 
впровадження
середньострокових рішень щодо внутрішнього 
переміщення на період до 2024 року

79

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

11358/08-39 Лист25/7-11/24360-2

Про встановлення меж територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду

80

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

11275/08-22 Лист4580/27/14-21

Про проведення засідання щодо участі вітчизняних 
виробників у проєктах з розвитку міського 
громадського рейкового електротранспорту 

81

12.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

11277/08-22 Лист4589/46/14-21

Про погодження проєкту наказу 
Мінінфраструктури України "Про затвердження 
Правил безпечної експлуатації баз для стоянки 
малих суден"

82

12.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

11359/08-42 Лист4679/10/14-21

Про погодження контракту з директором ДП 
"Бердянський морський торговельний порт" 
Самініною О.В.

83

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

11322/08-37 Лист13733/6.11.6

Про надання інформації щодо проведення робіт на 
об'єкті культурної спадщини  по вул. Святого 
Миколая, 2. Запоріжжі

84

16.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

11361/08-38 Лист13753/5.11.2

Про розміщення роликів щодо відзначення Дня 
Гідності та Свободи (21.11.2021)

85

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання засобів масової інформації, 
архівної справи та діловодства

паперовий паперова

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

11491/08-38 Лист13853/5.11.1

Про участь у тренінгових сесіях 23-25.11.2021 

86

18.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання засобів масової інформації, 
архівної справи та діловодства

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

11257/08-34 Лист9888/3.3

Про радників з питань молоді

87

12.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11342/08-34 Лист9937/3.3

Про проведення Всеукраїнського тренінгу з метою 
навчання представників молодіжних центрів для 
підвищення рівня їх спроможності та якості 
діяльності 26-28.11.2021 в м.Харкові

88

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11401/08-34 Лист9983/5.4

Про проведення засідання робочої групи щодо 
виконання програми "Здорова Україна" 23.11.2021 
о 10.00 

89

17.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11428/08-34 Лист10001/3.3

Про запрошення на участь у робочій сесії щодо 
напрацювання спільних планів роботи 
Мінмолодьспорту та ОДА в напрямі розвитку 
молодіжної політики на 2022 рік 03.12.2021 
(м.Київ)

90

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

11393/08-48 Лист220/7531

Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку організації та ведення 
військового обліку призовників, 
військовозобов'язаних та резервістів"

91

17.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

11256/08-32 Лист1/19631-21

Про відновлення наукового флоту та 
науково-дослідницької інфраструктури 

92

12.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Освіта і наука 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

11313/08-32 Лист1/19797-21

Про продовження реалізації пілотного проєкту 
щодо фінансування закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

93

15.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Освіта і наука паперовий паперова

11490/08-33 Постанова19

Про затвердження протиепідемічних заходів при 
роботі аеропортів та авіакомпаній України на 
період карантину у зв`язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)

94

18.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11321/08-33 Лист20/33567/2-21

Про розміщення наліпок  "Ми вакциновані"

95

16.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11340/08-33 Лист10-13/33725/2-2

Про відкликання раніше відкритих асигнувань 
(видатки споживання) за напрямом - лікування 
хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий 
діабет десмопресином, за бюджетною програмою 
КПКВК 2311500

96

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11454/08-33 Лист26-04/34018/2-2

Про діяльність Національної ради з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та планування 
її роботи на 2022 рік

97

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11494/08-33 Лист48/34197/2-21

Про надання інформації щодо заборгованості із 
заробітної плати працівникам закладів охорони 
здоров'я

98

18.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11498/08-33 Лист25-04/34162/2-2

Про алгоритм надання медичної допомоги при 
COVID-19

99

18.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11499/08-33 Лист20/34245/2-21

Про розміщення наліпок "Ми вакциновані"

100

19.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

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

11281/08-19 Лист7/19.3/17321-21

Про проведення онлайн-зустрічей щодо проєктів, 
які фінансуватимуться за рахунок ДФРР 16.11.2021 
о 11-30

101

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання соціально-економічного 
розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

11302/08-19 Лист7/19.3/17329-21

Про перенесення онлайн-зустрічей

102

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання соціально-економічного 
розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

11331/08-50 Лист7/19.5/17438-21

Про проведення селекторної наради 17.11.2021 о 
17-00

103

16.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11338/08-26 Лист7/11/17436-21

По надання інформації стосовно переліку проєктів 
з водопостачання та водовідведення

104

16.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

11341/08-19 Лист7/7.1/17446-21

Про надання пропозицій стосовно розподілу 
бюджетних асигнувань в розрізі інвестиційних 
програм (проєктів), економічної класифікації 
видатків бюджету та їх помісячного розподілу за 
бюджетною програмою 2761070 "Державний фонд 
регіонального розвитку"

105

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання соціально-економічного 
розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

11360/08-20 Лист7/15.2/17444-21

Про введення в дію кошторисних норм та 
нормативів з ціноутворення у будівництві

106

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11420/08-19 Лист7/36.5.1/17560-2

Про функціонування геоінформаційної системи 
здійснення моніторингу та оцінювання розвитку 
регіонів та територіальних громад

107

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання соціально-економічного 
розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

11457/08-27 Лист7/14.1/17574-21

Про направлення протокольного рішення засідання 
Ради безбар'єрності від 27.10.2021

108

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
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11474/08-26 Лист7/11.1/17589-21

Про доведення до установ і організацій питання 
укладення договорів про постачання природного 
газу

109

18.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11255/08-35 Лист19109/0/2-21/57

Про рекомендації Європейської мережі 
омбудсманів з прав дитини (ENOC)

110

12.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

11456/08-28 Лист19445/0/2-21/57

Про затвердження форми висновку щодо стану 
здоров’я особи, яка потребує надання соціальних 
послуг

111

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

11459/08-35 Лист19418/0/2-21/57

Про надання пропозицій до Плану заходів 
оздоровлення та відпочинку дітей до 2025 року

112

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

11460/08-28 Лист19436/0/2-21/57

Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до типових положень, затверджених 
постановами Кабінету Міністрів України від 14 
грудня 2016 р. № 957 та від 2 вересня 2020 р. № 
772"

113

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

11461/08-28 Лист19422/0/2-21/57

Про надання соціальних послуг особам, які 
страждають на психічні розлади 

114

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

11462/08-33 Лист19426/0/2-21/57

Про медичне обслуговування в інтернатних 
закладах / установах системи соціального захисту 
населення

115

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

11325/08-37 Лист11960/02/11.1-21

Про виконання Плану заходів з увічнення пам’яті 
захисників України на період до 2025 року

116

15.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

17



№
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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11356/08-28 Лист12011/02/09.3-21

Про забезпечення соціальних гарантій 
військовослужбовців та ветеранів війни

117

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

11372/08-43 Лист11795/02/11.1-21

Про вручення державних нагород

118

10.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

11344/08-20 Лист1/04-1-12925

Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на розвиток мережі центрів надання 
адміністративних послуг"

119

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11479/08-51 Лист1/06-3-13043

Про інтеграцію комплексної послуги "єМалятко" у 
заклади охорони здоров'я

120

18.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

Міністерство юстиції

11357/08-46 Лист109496/12.3.1/8-

Про виконання рекомендацій Підкомітету ООН з 
попередження катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, 
видів поводження та покарання

121

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Національна поліція України

11259/08-46 Лист13736/01/27-202

Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
моніторингу стану безпеки"

122

12.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бердянський міськвиконком

11433/08-21 Лист01-4636/41

Про передачу до комунальної власності частини 
гуртожитку по вул. Волонтерів, 59 у м. Бердянську

123

16.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

18
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Енергодарський міськвиконком

11391/08-22 Лист01-01-29/5188

Про будівництво мосту Енергодар - Марганець

124

29.10.2021від

№

від 17.11.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

11362/08-25 Лист02/03-21/03303

Про виключення об'єкта "Капітальний ремонт 
приміщень будівлі Запорізької загальноосвітньої 
школи № 53 І-ІІ ступенів, за адресою м. Запоріжжя, 
вул. Шевченка, 123. Коригування"

125

11.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11384/08-20 Лист02/03-23/03239

Про внесення змін до напряму спрямування 
субвенції

126

02.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

11501/08-43 Лист02-68/902-1

Про нагородження Кондратенко І.А. (та інші)

127

19.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Енергодарська міська рада

11285/08-40 Лист01-01-43/5331

Про передачу земельних ділянок державної форми 
власності до земель комунальної форми власності

128

09.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання агропромислового комплексу, 
лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ

Василівська міська рада

11373/08-22 Рішення48

Про надання згоди на прийняття у комунальну 
власність Василівської міської ради Запорізької 
області шкільного автобуса

129

04.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

11392/08-20 Лист03-01-19/3382

Про внесення змін до назви об'єкту для 
фінансування

130

02.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

19



№
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Вільнянська міська рада

11467/08-29 Лист02-02-12/1262

Про сприяння у вирішенні питання зняття позову 
або відмови від виконання рішення суду

131

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

11286/08-20 Лист02/21-1149

Про виділення коштів на утримання закладів освіти 
і культури

132

11.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

11439/08-22 Лист03-05/1424

Про забезпечення безперебійної подачі 
електроенергії у м. Оріхів

133

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Депутати Запорізької обласної ради

11283/08-09 Депутатське звернення4

ДОР ГЕОРГІЄВ Є.І.
Про ремонт ЗОШ № 7 в м. Бердянськ

134

08.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11507/08-09 Депутатське зверненняб/н

ДОР ПЕРЕДЕРІЙ О.Г.
Про затримку опалювального сезону на території 
Новомиколаївської селищної ради Запорізького 
району

135

19.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

Обласна рада

11299/08-49 Лист5395/01-17

Про пояснення по справі Малотокмачанської 
сільради Пологівського району

136

10.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11375/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)7

Про внесення змін до Програми розвитку культури 
Запорізької області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 60 (зі змінами)

137

12.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

20



№
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11376/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)9

Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку культур національних меншин у 
Запорізькій області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 61 (зі змінами)

138

12.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

11377/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)10

Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку інформаційного простору Запорізької 
області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 18.03.2021 № 145 (зі змінами)

139

12.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

11378/08-54 Лист5198/01-11

Про виділення коштів на погашення заборгованості 
КП" Запорізький інститут регіонального розвитку" 
ЗОР

140

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

11431/08-54 Лист5599/01-11

КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про фінансування Санаторного дитячого 
протитуберкульозного відділення 

141

16.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

11446/08-54 Лист01-26/1285

Про участь в онлайн обговоренні цифрової 
трансформації Запорізької області 23.11.2021 о 
10-00

142

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

"Запоріжгаз"

11435/08-22 Лист690-Сл-16876-11

Про забезпечення постачання природного газу 
населенню, що проживає у гуртожитках

143

16.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

11443/08-43 Лист001-03/4457

Про нагородження Кареліна О.С. (та інші)

144

16.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

21



№
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

"Запоріжсталь"

11471/08-43 Лист109/2055607

Про нагородження Лупоноса А.В.

145

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

11489/08-40 Лист1/38-595

Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою

146

12.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

"Мотор Січ"

11304/08-50 ЛистОС/09-14566

Про допуск персоналу 16.11.2021

147

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Військові частини

11292/08-48 Лист1050

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3840
Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

148

11.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

11369/08-43 Лист6818

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Слабких А.П. (та інші)

149

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

Запорізька АЕС

11434/08-26 Лист26-36/27914

Про виконання інвестиційних програм у сфері 
теплопостачання

150

16.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11437/08-22 Лист48

ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
12309"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

151

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

11438/08-22 Лист17/11/21-1

ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про розрахунки техніко-економічного 
обгрунтування тарифів на автобусні маршрути

152

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

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

11463/08-40 Листб/н

ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про рішення суду щодо припинення права на 
користування земельною ділянкою

153

15.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

11488/08-22 Лист8962

ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про розрахунки за електроенергію закладами 
охорони здоров'я

154

17.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11261/08-27 Лист12/11/2021

ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСЕРЕДОК 
АРХІТЕКТУРНОЇ ПАЛАТИ НСАУ
Про законопроєкт щодо реалізації містобудівної 
реформи

155

12.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11273/08-25 Лист07/01473

КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА" 
Про затвердження оновленого Титулу об'єкта 
будівництва "Реконструкція вул. Шевченка від вул. 
8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності 
від вул. Шевченка до вул. Калібрової в 
м.Запоріжжі"

156

12.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11324/08-26 Лист5997/23

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про зміни даних, що додавались до заяви про 
видачу ліцензії

157

12.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

11397/08-22 Лист66

ФО-П КОСАРЄВ О.О.
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення

158

17.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

11436/08-22 Лист67

ФО-П ГУБКО В.Ф.
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

159

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

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

11383/08-40 Лист831

Про надання рекомендацій щодо розроблення 
технічної документації із землеустрою

160

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11385/08-40 Лист832

Про надання рекомендацій щодо розроблення 
технічної документації із землеустрою

161

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11469/08-20 Лист820

Про виділення коштів з обласного екофонду на 
озеленення території заповідника

162

09.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

11473/08-20 Лист2744/01-05

КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про додаткове фінансування для забезпечення 
медико-технічних завдань

163

15.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Учбові заклади

11445/08-43 Лист35-113/2877

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Василенко О.В. (та інші)

164

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Офіс Президента України

11270/08-16 Лист15/2-01/91

(Т. Ломакіна) Про надання інформації щодо 
публічного обговорення проєктів обласних планів 
дій з реалізації Національної стратегії із створення 
безбар'єрного простору в Україні

165

11.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11332/08-16 Лист41-01/1971

(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
15.11.2021

166

15.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання агропромислового комплексу, 
лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

24



№
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

11442/08-16 Лист41-01/2026

(К. Тимошенко) Про проведення заходів з 
відзначення Дня Гідності та Свободи 21.11.2021

167

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання діяльності громадських 
організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

Президент України

11349/08-02 Указ578/2021

Про відзначення 150-річчя від дня народження 
Соломії Крушельницької

168

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

11350/08-02 Указ577/2021

Про призначення стипендій Президента України 
переможцям ХІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка

169

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Бердянська райдержадміністрація

11382/08-43 Лист01-41/1330

Про нагородження Курленкова Д.В., Юрданової 
І.А.

170

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11440/08-21 Лист01-43/1346

Про укладення договору оренди нерухомого майна 
для розміщення особового складу територіальної 
оборони

171

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

11339/08-42 Лист01-41/1084

Про погодження встановлення надбавки Холоші 
А.І,

172

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

11423/08-42 Лист01-33/515

Про погодження призначення Кір'янової О.В.

173

16.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

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

11303/08-44 Лист2620/01-29

Про проведення акції протесту щодо вакцинації 
19.11.2021 в м.Пологи

174

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання діяльності громадських 
організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

11424/08-43 Лист01-47/776

Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Зайшлій І.П.

175

16.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ

Сільські та селищні ради

11274/08-43 Лист01-48/3631

ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про нагородження медаллю "За працю і звитягу" 
Коротенка Д.О.

176

12.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

11284/08-22 Лист11-24/1337

МОЛОЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про завершення будівництва міжселищного 
газопроводу

177

10.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

11310/08-25 Лист01-48/3624

ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу об'єктів незавершеного будівництва

178

12.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11379/08-43 Лист02-38/2771

ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Манича В.О.

179

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11486/08-27 Лист02-01-20/1121

МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів для 
врахування під час внесення змін до генерального 
плану с.Матвіївка

180

17.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

26



№
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

11487/08-27 Лист02-01-20/1120

МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до генерального плану 
с.Матвіївка

181

17.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11506/08-22 Лист01-69/1113

КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ямковий ремонт дороги 

182

16.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Відділ внутрішнього аудиту

11311/08-20 Доповідна записка79д/04-01

Про зупинення планового внутрішнього аудиту в 
Державному архіві Запорізької області

183

15.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Департамент освіти і науки

11272/08-32 Доповідна запискаб/н

Про проведення незалежного аудиту в 
Департаменті освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації

184

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Освіта і наука паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

11492/08-20 Лист25297/5/08-01-2

Про погашення податкового боргу по майновим 
податкам

185

17.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

11422/08-40 Лист13-8-0.16-5724/2

Про розміщення на сайті роз'яснення щодо 
застосування постанови КМУ від 03.11.2021 № 
1147

186

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

27



№
з/п

Джерело  інформації 
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Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

11368/08-33 Лист061311/7872

Про недотримання норм харчування в закладах 
освіти

187

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

11363/08-46 Лист165/05/27-21

Про безоплатну передачу транспортних засобів

188

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11365/08-46 Лист10026/6-2021

Про надання інформації щодо псування врожаю ФГ 
"Кожухар"

189

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Головне управління статистики

11267/08-51 Лист11-18/1377/05-2

Про доопрацювання Угоди щодо взаємообміну 
інформаційними ресурсами

190

12.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція південного округу (Запорізька 
та Херсонська області)

11476/08-39 Лист5904/07-07/06/2-

Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2022 році 
на зміцнення матеріально-технічної бази

191

18.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

11288/08-49 Лист13/803

Про позов ТОВ "Андрівський гранітний кар'єр" 

192

05.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

11327/08-46 Лист34-250вих-21

Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

193

11.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11404/08-49 Лист12-2207-19

Про відзив на касаційну скаргу ТОВ "Анхель 
Альянс"

194

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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11405/08-49 Лист15/2-2019-21

Про відповідь на відзив Департаменту з управління 
житлово-комунальним господарством Запорізької 
міської ради

195

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11406/08-49 Лист15/2-2019-21

Про відзив на апеляційну скаргу ТОВ "АЛВС"

196

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

11298/08-49 Лист280/6459/21/453

Про копію рішення суду по справі Пучкової Т.С.

197

10.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11333/08-49 Лист280/6459/21/453

Про копію рішення суду по справі Пучкової Т.С.

198

10.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, арбітражу

паперовий паперова

11450/08-49 Лист280/9523/20/462

Про копію ухвали суду за позовом 
агропромислового розвитку ЗОДА

199

15.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

11291/08-48 Лист702-6451

8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

200

09.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

11293/08-48 Лист11-6494

8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про звіт щодо використання коштів обласної 
програми

201

11.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

11296/08-28 Лист2-ЗОДА

ВІДДІЛ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
МІНВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про рекомендації щодо роботи з ветеранами війни

202

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

11329/08-46 Лист2/6-8911

ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР"
Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

203

15.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова
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11334/08-46 Лист19/108/3-27712

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

204

10.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання дотримання вимог 
антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

11370/08-48 Лист23-6515

8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання списку осіб, що підлягають 
обов'язковій обсервації

205

12.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

11371/08-48 Лист702-6553

8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання в оренду державного нерухомого 
майна

206

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

11504/08-49 Лист4486

ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ ВІДДІЛ ДВС
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження по справі ТОВ "Сан Ват"

207

16.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

11386/08-48 Лист2692

Про ініціювання роз'яснення Закону України "Про 
основи національного спротиву"

208

17.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

11387/08-48 Лист2693

Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

209

17.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

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

11407/08-49 Лист32702/5/18.6-40/

Про розшук боржника Натарової Л.В.

210

02.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

30
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11432/08-46 Лист08-67/4666

Про Довідку за результатами проведених 
щомісячних безвиїзних перевірок щодо 
додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів за жовтень 
2021 року

211

11.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Прокуратура

11282/08-46 Лист52-7832вих21

ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'ятки культурної 
спадщини - прибуткового будинку І.А. Куржупова

212

18.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11290/08-46 Лист51-4278вих-21

ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
Про надання інформації стосовно частини курганів 
№ 1 та № 5 курганного могильника охоронний № 
1830

213

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11294/08-49 Лист51-4275вих-21

ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
Про представництво інтересів держави по справі 
Шевченко В.М.

214

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11295/08-49 Лист51-4276вих-21

ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
Про представництво інтересів держави по справі 
Бєляєва С.М.

215

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11300/08-46 Лист54-4381вих-21

ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо договорів на 
виконання робіт з ТОВ "Магістральбудмонтаж"

216

09.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11301/08-46 Лист51/1-4134вих-21

ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо стягнення коштів з 
СВК "МИР"

217

05.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

31
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11306/08-46 Лист52-7778вих-21

ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'ятки архітектури 
по пр. Соборному, 186 у м.Запоріжжя

218

10.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11307/08-46 Лист52-7781вих-21

ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'ятки архітектури 
по вул. Покровській, 21 у м.Запоріжжя

219

10.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11308/08-46 Лист52-7812вих-21

ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'ятки архітектури 
по вул. Олександрівська/Покровській, 8/28 у 
м.Запоріжжя

220

11.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11364/08-46 Лист56-4439вих21

ПОЛОГІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо погашення кредиту 
ТОВ "Основа-Агро"

221

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11374/08-46 Лист55/3-7919вих-21

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
Про надання інформації щодо меліоративної 
системи КСП "Приморський"

222

15.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11389/08-46 Лист52-8013вих-21

ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо укладення 
охоронного договору на пам’ятку архітектури та 
містобудування: Будинок прибутковий М.І. 
Регірера, що розташований за адресою: м. 
Запоріжжя, пр. Соборний, 66

223

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

32



№
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

11451/08-49 Лист50-5710ВИХ21

БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про зміну предмету позову  у справі Коларівської 
сільської ради

224

16.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11466/08-46 Лист55-8039вих-21

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
Про звернення до суду щодо повернення земельної 
ділянки історико-культурного призначення

225

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11475/08-46 Лист52-8113вих.21

ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ 
Про позовну заяву щодо визнання недійсним 
договору з ТОВ "Буд-Енерго-Стандарт" 

226

18.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Правові питання паперовий паперова

11500/08-46 Лист50-5818-ВИХ21

БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо припинення права 
постійного користування земельними ділянками 
ДП "Бердянське лісове господарство"

227

17.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

11430/08-46 Лист15/4-2431-21

Про надання інформації щодо використання ставу 
"Атманай" та земельної ділянки 

228

16.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11444/08-43 Лист07/1406вих-21

Про нагородження Фоміної Г.В. (та інші)

229

18.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

11465/08-46 Лист15/1-1224вих-21

Про надання інформації щодо дозволу на 
проведення робіт на території історичного ареалу 
№ 3 "Соціалістичне Запоріжжя"

230

16.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

11269/08-21 Лист02/1-38-04009

Про передачу державного майна

231

15.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Центральна виборча комісія

11271/08-45 Лист21-38-3943

Про списання виборчих скриньок

232

11.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Верховний суд України

11380/08-49 Ухвала910/1956/18

Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат" 

233

02.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11381/08-49 Ухвала908/1727/19

Про ухвалу суду у справі ТОВ "Анхель Альянс"

234

09.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

11320/08-21 ЛистВИХ №7803/0/

Про здійснення регуляторними органами 
планування діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2022 рік

235

15.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

11353/08-21 ЛистВИХ №7846/0/

Про надання інформації щодо здійснення 
державної регуляторної політики 

236

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

11354/08-21 ЛистВИХ №7858/0/

Про внесення змін до наказу щодо утворення 
міжрегіональної робочої групи при ДРС з питань 
здійснення державної регуляторної політики та 
дерегуляції господарської діяльності

237

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11355/08-21 ЛистВИХ №7859/0/

Про інформування щодо виконання п. 3 та 7 
протокольного рішення від 02.11.21 № 3

238

16.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

11314/08-40 Лист13-28-0.222-142

Про окремі питання застосування постанови 
Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 
року № 1147

239

15.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

11482/08-39 Лист02-25/9691-21

Про виконання Указу Президента України від 
07.06.2021 № 228/2021 "Про деякі заходи щодо 
збереження та відтворення лісів"

240

18.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Державне агентство меліорації та рибного господарства 
України

11409/08-39 Лист1-4.3-16/6461-21

Про проведення засідання Комісії з розгляду заяв 
щодо встановлення частки добування (вилову) 
водних біоресурсів 18-19.11.2021

241

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

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

11497/08-22 Лист13225/17.1.2/7-2

Про проведення відкритого обговорення 30.11.2021

242

17.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

11312/08-28 Лист0000-030102-000

АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДІЙНИКІВ УКРАЇНИ
Про проведення щорічного Національного 
конкурсу "Благодійна Україна"

243

15.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ 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
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Форма зберігання 
документа

11318/08-28 Лист0000-030102-5/1

Про сприяння в проведенні щорічного 
Національного конкурсу "Благодійна Україна"

244

15.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

11323/08-28 Лист0000-030102-375

Про участь у семінарах з питань адаптації для 
колишніх засуджених

245

16.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

11396/08-28 Лист0000-030102-000

Про проведення конференції з метою поширення 
практики соціального контрактування у сфері 
ВІЛ-інфекції та туберкульозу 30.11.2021 о 10-00

246

17.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

11414/08-28 Лист0000-030102-000

Про організацію пунктів обігріву для бездомних 
людей

247

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

11280/08-46 Лист044-111/34654

Про надання інформації щодо зонування 
Національного природного парку 2Приазовський"

248

11.11.2021від

№

від 15.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

11336/08-48 Лист5140/16-07/2-21

Про проведення технічних навчань 02.12.2021

249

16.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

11483/08-48 Лист5199/32-04/2-21

Про надання інформації щодо земельних ділянок, 
на яких може бути побудовано житло для 
військовослужбовців

250

18.11.2021від

№

від 19.11.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

11319/08-37 Лист3095/09.6-07-21

Про інформаційні матеріали до відзначення 
100-річчя Другого Зимового походу

251

15.11.2021від

№

від 16.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

Фонд державного майна України
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№
з/п
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11416/08-21 Лист10-52-27360

Про надання інформації щодо функціонування на 
території області державних підприємств

252

17.11.2021від

№

від 18.11.2021

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

11394/08-51 Лист626/21

ДП "ДЕРЖІНФОРМРЕСУРС"
Про надання інформації щодо рівня впровадження 
СЕД

253

17.11.2021від

№

від 17.11.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

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