
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 22.11.21 по 26.11.21

Ф21-КА
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документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Заступники голови ОДА

11584/08-20 Доповідна запискаб/н

З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів у 2021 році на 
проведення тестування безпеки

1

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11585/08-20 Доповідна запискаб/н

З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів у 2021 році на 
розробку проєктно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт КЗ "Запорізький фаховий 
музичний коледж ім. П.І. Майбороди"

2

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11586/08-20 Доповідна запискаб/н

З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету у 
2021 році між заходами "Програми розвитку 
культури Запорізької області на 2018-2022 роки"

3

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11587/08-20 Доповідна запискаб/н

Е. БРУТМАН (Департамент капітального 
будівництва)
Про надання пропозицій щодо перерозподілу 
коштів Державного фонду регіонального розвитку 
між проєктами

4

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11595/08-41 Доповідна запискаб/н

Р. ШИХАНОВ (Управління зовнішніх зносин)
Про проєкт рішення "Про затвердження Програми 
залучення іноземних інвестицій та розвитку 
міжнародного співробітництва Запорізької області 
на 2022-2024 роки"

5

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова
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11613/08-42 Доповідна запискаб/н

З. НЕКРАСОВА (Департамент культури) 
Про надання дозволу на відрядження Мороко В.В. 
24.11.2021 до м. Києва

6

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

11763/08-26 Доповідна запискаб/н

Е.БРУТМАН (Департамент ЖКГ)
Про перелік програм, відповідальність за якими 
визначено Департамент ЖКГ

7

26.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

Юридичне управління

11751/08-46 Доповідна запискаб/н

Про визначення переліку україномовних 
друкованих засобів масової інформації зі сферою 
розповсюдження на територію області для 
опублікування нормативно-правових актів 
облдержадміністрації

8

26.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітети Верховної Ради України

11643/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/3

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про засідання "круглого столу" на тему: "Розвиток 
та впровадження інновацій у соціальне 
забезпечення та захист ветеранів війни та 
прирівняних до них осіб" 09.12.2021 об 11-00 (м. 
Чернігів)

9

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

11680/08-09 Депутатське звернення04-18/20-2021/3

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про участь у робочій нараді з питань організації 
надання екстреної медичної допомоги населенню 
07.12.2021 о 15-00 (м. Київ)

10

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

2
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11767/08-09 Депутатське звернення04-30/10-2021/3

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про заслуховування у грудні 2021 року в порядку 
контролю питання "Про стан виконання Закону 
України "Про внесення змін до деяких законів 
України щодо підвищення соціальних гарантій для 
окремих категорій осіб" № 646-ІХ від 02.06.2020"

11

26.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

Народні депутати України

11517/08-09 Депутатське звернення154д9/6-2021/35

НДУ ВОЛОШИН О.А.
Про звернення інваліда 3-ї групи, Тимченка А.Н. 
щодо затоплення його будинку та необхідності 
будівництва мосту

12

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11518/08-09 Депутатське звернення179д9/7-2021/35

НДУ КУЧЕРЕНКО О.Ю.
Про звернення гр. Омелянчика С.М. щодо 
можливості одержання житла для онуки-сироти

13

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання розподілу та надання житлової 
площі

паперовий паперова

11669/08-09 Депутатське звернення408/8

НДУ М. НІКІТІНА
Про надання матеріальної допомоги гр. Сюсіль Т.І.

14

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

11664/08-15 Лист14072.2/21/47

Про надання інформації щодо забезпеченості 
киснем спеціалізованих закладів Запорізької 
області

15

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Академії

11685/08-41 Лист355

ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ 
ГЕННАДІЯ УДОВЕНКА
Про проведення відкритої лекції Андреаса Сандре 
01.12.2021 року

16

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

Банки

3



№
з/п

Джерело  інформації 
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11707/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/0-210

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в постійне користування або в оренду 
земельну ділянку

17

29.09.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Громадські об'єднання

11588/08-43 Лист12

ВГО "СОЮЗ УКРАЇНОК"
Про нагородження Яценко О.М.

18

01.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

11761/08-43 Лист105

ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "СОЛДАТСЬКИЙ 
ПРИВАЛ"
Про нагородження Хабрової М.Е (інші)

19

23.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11523/08-51 Лист0709

УЕНТР УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ
Про попередження кіберзагроз

20

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

11536/08-46 Лист393-01-55/7

НДІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ 
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА
Про матеріали проєкту "Соціально-правові та 
кримінологічні наслідки пандемій та шляхи їх 
усунення в Україні"

21

17.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11552/08-41 Лист08-02/990

ДУ "ЮКРЕЙНІНВЕСТ"
Про участь у відеоконференції 29.11.2021 о 16-00

22

18.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11566/08-49 Адвокатський запит19/21

АДВОКАТ КРАВЧЕНКО Г.М.
Про надання інформації щодо продажу 
інтернет-квитків ТОВ "Бастур С"

23

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

4



№
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11569/08-21 Лист328

ДУ "ОФІС З РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
ЕКСПОРТУ"
Про набір на освітню програму Export Academy 
2022

24

18.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11628/08-22 Лист44/09-001860/П

ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії КНП "Міська лікарня екстреної та 
швидкої медичної допомоги" ЗМР

25

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

11629/08-22 Лист44/09-001861/П

ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії ГУ Держказначейської служби 
України у Запорізькій області

26

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

11630/08-22 Лист44/09-001862/П

ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії Територіальному відділу освіти 
Хортицького району

27

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

11631/08-22 Лист44/09-001865/П

ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії ПАТ "Завод "Запоріжавтоматика"

28

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

11639/08-40 Лист23/11-21

ПП "УКРРІЧБУД"
Про надання в оренду земельної ділянки

29

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

11660/08-44 Лист297

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про співробітництво

30

16.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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11661/08-37 Лист061/22112021

НАЦІОНАЛЬНА ТУРИСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНИ
Про проведення вебінарів

31

22.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

11665/08-22 Лист08-3-564

УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про проведення спільного засідання на тему: 
"Діяльність енергосервісних компаній..." 
07.12.2021

32

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

11666/08-43 Лист04

ВІДЗНАКА ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА 
МИЛОСЕРДЯ "ОРДЕН СВЯТОГО 
ПАНТЕЛЕЙМОНА"
Про співробітництво

33

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11687/08-22 Лист9/955

ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМ.М.І.ДОЛІШНЬОГО НАНУ"
Про наукову доповідь "Українське 
машинобудування в умовах глобальних змін"

34

23.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

11689/08-43 Лист529/1935

621 ГОЛОВНЕ ВІЙСЬКОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО
Про нагородження Обносова К.В. (інші)

35

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11714/08-44 Лист95

НЕДЕРЖАВНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР 
"УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ СТРАТЕГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ"
Про співробітництво

36

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання діяльності об'єднань громадян, 
політичних блоків, партій та рухів

паперовий паперова

11715/08-44 Лист42

АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДІЙНИКІВ УКРАЇНИ
Про співробітництво

37

17.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

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

11716/08-22 Лист327/21

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ДОРОЖНИКІВ 
УКРАЇНИ
Про запрошення на участь у конференції 
30.11.2021 м.Бровари 

38

23.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

11735/08-41 Лист04-02/1058

ДУ "ЮКРЕЙНІНВЕСТ"
Про участь у вебінарі 30.11.2021 о 15-00

39

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

11742/08-42 Лист11/01

ГС "GLOBAL 100%"
Про співробітництво

40

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

11749/08-33 Лист85

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ТА 
КОНСУЛЬТАЦІЙ "ЕДВАНС"
Про гуманітарну допомогу у вигляді апаратів ШВЛ

41

26.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11771/08-40 Лист86-1/21-295

ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

42

12.10.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

11772/08-40 Лист86-1/21-296

ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

43

12.10.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

11773/08-40 Лист86-1/21-297

ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

44

12.10.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Партії та громадські організації

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

11526/08-35 Лист130

БО "БЛІГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОСТИ"
Про благодійну допомогу важкохворим дітям до 
новорічних свят

45

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

Посольства

11684/08-41 ЛистК51/2021

ПОСОЛЬСТВО ФІНЛЯНДІЇ В УКРАЇНІ
Про співробітництво

46

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

Суди

11596/08-49 Ухвала325/799/17-ц

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі Воронова О.Є.

47

10.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11597/08-49 Лист640/14510/20

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
Про повістку виклик до суду у справі 640/14510/20

48

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України

11551/08-06 Доручення52566/1/1-21

(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ФІНАНСІВ, ...
Про Рішення "Про результати заслуховування 
керівництва Державної податкової служби України, 
Державної фіскальної служби України, 
Національного банку України за участю 
Міністерства фінансів України, правоохоронних 
органів щодо боротьби з тіньовим ринком 
виробництва та торгівлі пальним"

49

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

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

11555/08-06 Доручення52311/1/1-21

(Д. Шмигаль) Про забезпечення безпечної 
експлуатації закладами охорони здоров'я систем 
киснезабезпечення

50

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11556/08-06 Доручення53511/1/1-21

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про звернення Енергодарської міської ради щодо 
необхідності збільшення фінансування медицини

51

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11570/08-03 Постанова1209

Деякі питання нарахування (визначення) плати за 
теплову енергію, послуги з постачання теплової 
енергії та постачання гарячої води у зв’язку із 
зміною ціни природного газу

52

10.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

11576/08-17 Лист37920/0/2-21

(К. Мар'євич) Про встановлення 
економічно-обґрунтованих тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення

53

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

11607/08-06 Доручення53141/1/1-21

(Д. Шмигаль) Про подальший розвиток футболу в 
Україні

54

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11608/08-03 Розпорядження1337-р

Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

55

28.10.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11634/08-03 Розпорядження1364-р

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

56

28.10.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

11637/08-06 Доручення39081/9/1-21

(О. Стефанішина) Про розбудову у 2021 році 
мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі

57

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

9



№
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

11641/08-06 Доручення54125/0/1-21

(Д. Шмигаль) Про дотримання обмежувальних 
протиепідемічних заходів

58

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11642/08-06 Доручення50676/7/1-20

(Д. Шмигаль) Про зняття з контролю доручення 
КМУ від 16.12.2020 № 50676/1/1-20

59

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11656/08-06 Доручення47960/2/1-21

(Д. Шмигаль) Про реалізацію Меморандуму про 
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних 
питань у сфері постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води в опалювальному періоді 
2021/2022 років

60

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

11675/08-04 Протокол наради 
(засідання)

54337/0/1-21

(О. Стефанішина) ПРОТОКОЛ тематичного 6 
засідання Комісії з питань координації взаємодії 
органів виконавчої влади щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків від 
16.11.2021

61

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

11678/08-17 Лист38251/0/2-21

(В. Федорчук) Про проведення перевірки 
діяльності модульного містечка для внутрішньо 
переміщених осіб, розташованого по вул. 
Стешенка, 18 у м. Запоріжжя

62

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11679/08-03 Постанова1212

Про затвердження Порядку оплати праці членів 
комісій з всеукраїнського референдуму

63

10.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11700/08-06 Доручення53436/1/1-21

(Д. Шмигаль) Про підготовку та проведення в 
Україні у 2023 році міжнародних спортивних 
заходів серед учнівської молоді

64

25.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11709/08-06 Доручення54079/1/1-21

(Д. Шмигаль) Про направлення протокольного 
рішення засідання Ради безбар'єрності від 
27.10.2021

65

25.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11710/08-06 Доручення53525/1/1-21

(Д. Шмигаль) Про передачу закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти з державної у 
комунальну власність

66

25.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Освіта і наука паперовий паперова

11718/08-06 Доручення54029/1/1-21

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про долучення до участі в опитуванні щодо 
організації надання адміністративних послуг

67

25.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11719/08-03 Розпорядження1482-р

Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству у справах 
ветеранів на 2021 рік, та розподіл додаткового 
обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для 
деяких категорій осіб

68

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11732/08-03 Постанова1221

Про внесення змін у додатки 1 і 4 до Порядку та 
умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію проектів у 
рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України

69

24.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

11733/08-06 Доручення52538/1/1-21

(М. Федоров) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 16.11.2021

70

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

11734/08-17 Лист38498/0/2-21

(О. Войтович) Про віртуальний візит місії 
Організації економічного співробітництва та 
розвитку 07.12.2021

71

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

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

11737/08-06 Доручення54235/1/1-21

(Д. Шмигаль) НДУ КОНСТАНКЕВИЧ І.М.
Про збільшення бюджетних асигнувань на 
лікування з трансплантації органів, інших 
анатомічних матеріалів та посттрансплантаційний 
період

72

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

11752/08-06 Доручення53756/1/1-21

(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про Рішення виїзного засідання Комітету з питань 
гуманітарної та інформаційної політики (м. 
Переяслав, Київська область, 20.10.2021)

73

26.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

11753/08-06 Доручення54361/1/1-21

(Д. Шмигаль) Про виконання протоколу № 46 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 23.11.2021

74

26.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11754/08-03 Постанова1223

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2020 р. № 274 і від 5 жовтня 
2020 р. № 921

75

24.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство економіки

11559/08-19 Лист3611-07/55097-0

Про реалізацію Державної програми стимулювання 
економіки 

76

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

11738/08-28 Лист22/9.1-6711-21

Про створення рад внутрішньо переміщених осіб

77

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

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

11591/08-41 Лист51/17-200-93089

Про презентацію промислової виставки Global 
Industrie 26.11.2021 об 11-00

78

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

11519/08-39 Лист25/7-13/24688-2

Про надання інформації щодо заходів боротьби із 
самовільним випалюванням стерні, луків, пасовищ, 
ділянок із степовою, водно-болотною та іншою 
природною рослинністю

79

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

11513/08-37 Лист15262/48/10-21

Про надання інформації щодо стану розвитку 
туризму та туристичної інфраструктури

80

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

11527/08-22 Лист4760/27/14-21

Про виконання протоколу засідання робочої групи 
з питань розвитку міського громадського 
рейкового електротранспорту від 15.11.2021

81

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11577/08-22 Лист4772/27/14-21

Про участь у всеукраїнському форумі "Безпека 
автомобільних доріг" 08.12.2021

82

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11615/08-22 Лист4798/35/14-21

Про надання інформації щодо виконання пункту 
118 Плану заходів з реалізації національної 
транспортної стратегії до 2030 року

83

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11724/08-22 Лист4864/35/14-21

Про проведення засідання Робочої групи щодо 
стану виконання четвертого пріоритету Плану 
заходів "Безперешкодна мобільність та 
міжрегіональна інтеграція" 07.12.2021 о 17-00

84

25.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

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

11731/08-22 Лист4863/35/14-21

Про проведення засідання Робочої групи щодо 
стану виконання третього пріоритету Плану заходів 
"Безпечний для суспільства, екологічно чистий та 
енергоефективний транспорт" 03.12.2021 о 15-30

85

25.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

11572/08-37 Лист13902/9.4

Про проведення наради з питань культурної 
спадщини 24.11.2021 о 16-00

86

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

11573/08-37 Лист13908/5.11.2

Про розміщення зовнішньої реклами до Дня пам'яті 
жертв Голодомору (27 листопада)

87

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

11611/08-37 Лист13921/5.11.2

Про відзначення 100 років Другого Зимового 
походу Армії Української Народної Республіки

88

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

11760/08-37 Лист14245/39.8

Про участь в реалізації національного проєкту зі 
створення реєстрів культурної спадщини

89

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

11578/08-34 Лист10078/3.2

Про практичний посібник "Інструменти публічного 
управління у молодіжній сфері"

90

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11579/08-34 Лист10073/5.1

Про уточнення додатку 5 "Порівняльна таблиця 
наявності спортивних споруд"

91

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11514/08-33 Лист20/34285/2-21

Про інформаційну соціальну кампанію "Вакцинація 
чи реанімація"

92

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11515/08-33 Лист20/34229/2-21

Про робочу зустріч із представниками пресслужб 
25.11.2021 о 14-00

93

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Охорона здоров'я 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

11520/08-33 Лист26-04/34286/2-2

Про розгортання додаткових центрів вакцинації у 
торгівельно-розважальних центрах

94

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11521/08-33 Лист26-04/34306/2-2

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

95

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11633/08-33 Лист25-04/34506/2-2

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

96

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11645/08-33 Лист24-04/34549/2-2

Про підтвердження відповідності засобів 
індивідуального захисту

97

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11717/08-33 Лист26-04/34775/2-2

Про участь у ІІ Національному діалозі з 
туберкульозу 09.12.2021 (м. Київ)

98

25.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11736/08-33 Лист26-02/34925/2-2

Про проведення тестування на COVID-19 дітей в 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

99

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

11511/08-25 Лист7/31/17671-21

Про надання інформації щодо технічних 
можливостей підприємств регіону для забезпечення 
масового будівництва житла (багатоквартирних 
будинків)

100

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11512/08-25 Лист7/19.5/17719-21

Про виконання протокольного рішення за 
результатами селекторної наради від 17.11.2021 
щодо стану реалізації програми "Велике 
будівництво"

101

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

11550/08-26 Лист7/9.3.2/17755-21

Про моніторинг стану розрахунків за 
житлово-комунальні послуги та інші показники у 
сфері житлово-комунального господарства

102

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

11592/08-19 Лист7/19.3/17819-21

Про проведення онлайн-наради щодо проєктів 
ДФРР 24.11.2021 об 11-30

103

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11593/08-26 Лист7/11.1/17850-21

Про надання інформації щодо не укладення 
договорів на постачання природного газу

104

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

11635/08-26 Лист7/9.4/17887-21

Про інформування щодо ліквідації наслідків негоди

105

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

11644/08-27 Лист7/14.4.1/17909-2

Про проведення моніторингу забезпечення та 
актуальності містобудівної документації 

106

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11646/08-21 Лист7/34.1/17903-21

Про розвиток мережі центрів надання 
адміністративних послуг у територіальних 
громадах

107

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

11750/08-19 Лист7/19.3/18035-21

Про проведення онлайн-засідання комісії для 
оцінки проєктів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР 
29.11.2021 об 11-00

108

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11557/08-35 Лист19589/0/2-21/57

Про проведення селекторної наради щодо 
організації оздоровлення та відпочинку дітей 
24.11.2021 об 11-00

109

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

11609/08-36 Лист19631/0/2-21/57

Про утворення служб у справах дітей

110

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

11610/08-28 Лист19616/0/2-21/20

Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

111

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11636/08-20 Лист19715/0/2-21/47

Про посилення роботи щодо використання коштів 
субвенції з державного бюджету на створення 
мережі
спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства 

112

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

11651/08-28 Лист19777/0/2-21/58

Про участь у форумі до Міжнародного дня людей з 
інвалідністю 29.11.2021 (с. Лютіж, Київська обл.)

113

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

11652/08-35 Лист19813/0/2-21/57

Про участь у онлайн-конференції з питань раннього 
розвитку догляду за дитиною 08-09.12.2021

114

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

11653/08-20 Лист19817/0/2-21/57

Про використання субвенції на придбання житла 
для дітей-сиріт

115

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

11654/08-35 Лист19819/0/2-21/57

Про навчання спеціалістів та фахівців, задіяних в 
системі раннього втручання

116

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

11655/08-28 Лист19822/0/2-21/57

Про організацію призначення і виплати 
компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги з догляду

117

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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11682/08-28 Лист19857/0/2-21/47

Про виплату одноразової матеріальної допомоги 
особам, які постраждали від торгівлі людьми

118

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11730/08-28 Лист19907/0/2-21/47

Про проведення онлайн-наради щодо реалізації у 
2021 році субвенції на створення мережі 
спеціалізованих служб
підтримки осіб, які постраждали від домашнього 
насильства 26.11.2021 о 12-30

119

25.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11755/08-28 Лист19959/0/2-21/54

Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2022-2023 
роки з розвитку недержавного пенсійного 
забезпечення в частині запровадження соціальних 
пакетів..."

120

26.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

11756/08-28 Лист19949/0/2-21/51

Про забезпечення виконання територіальними 
громадами функцій у сфері соціального захисту 
населення та захисту прав дітей 

121

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

11516/08-34 Лист12143/01/10.5-21

Про погодження проєкта розпорядження КМУ 
"Деякі питання організації та забезпечення 
підготовки збірної команди України та її участі у 
2023 році в міжнародних спортивних змаганнях 
"Ігри Нескорених" 

122

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство фінансів

11571/08-42 Лист08020-08/1-6/35

Про надання інформації щодо чисельності 
працівників підрозділів з питань соціального 
захисту населення та служб у справах дітей

123

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

11606/08-22 Лист11320-09-6/3561

Про боротьбу з нелегальним обігом пального

124

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

18
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Джерело  інформації 
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Міністерство цифрової трансформації

11549/08-51 Лист1/06-3-13182

Про інформування населення про Гід з державних 
послуг

125

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

11562/08-21 Лист1/06-3-13184

Про переліки адміністративних послуг, що 
надаються через ЦНАП

126

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11681/08-20 Лист1/06-3-13352

Про ефективне використання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток мережі центрів надання адміністративних 
послуг

127

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11725/08-51 Лист1/06-3-13386

Про проведення планової зустрічі з ОДА 
30.11.2021 о 15-00

128

25.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

11743/08-21 Лист1/06-2-13426

Про запрошення на тренінг з питань 
декларування/реєстрації місця проживання 
26.11.2021 о 15-00

129

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

11561/08-46 Лист112455/12.3.1/9-

Про надання списків усіх місць несвободи 

130

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запорізький міськвиконком

11627/08-25 Лист02/03-21/03412

Про погодження проєктно-кошторисної 
документації по об'єкту "Реконструкція 
Запорізького класичного ліцею з прибудовою по 
вул. Леоніда Жаботинського, 23, в .м Запоріжжя"

131

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

19



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11582/08-50 Лист02-72/908-1

Про презентацію проєктів Меморіалу жертвам 
Голодомору у місті Мелітополі 27.11.2021 о 14-00

132

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11583/08-43 Лист02-68/909-1

Про нагородження Рощиної О.В.

133

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

11647/08-20 Лист02-35/913-1

Про перерозподіл субвенції на реконструкцію 
об'єктів

134

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

11544/08-20 Лист2468/26-15

Про виділення коштів на придбання лічильників 
теплової енергії

135

17.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бердянська міська рада

11542/08-27 Лист001-2554/41-1

Про будівництво УРБАН-ПАРКУ

136

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ

Дніпрорудненська міська рада

11541/08-20 Лист10/21-1171

Про виділення коштів з обласного екофонду 

137

17.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

11533/08-20 Лист4768/02-08

Про фінансову підтримку КНП 
"Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня"

138

18.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

20
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Депутати Запорізької обласної ради

11672/08-09 Депутатське звернення100

ДОР МАТВІЄНКО В.В.
Про надання якісної медичної допомоги в селах

139

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

11529/08-54 Лист5174/01-11

СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСКА РАД ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів на будівництво водогону

140

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11530/08-54 Лист5166/01-05

Про використання коштів, які надходять у порядку 
відшкодування втрат

141

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11531/08-54 Лист5143/01-11

РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР  ГСЦ МВС 
В ЗАП. ОБЛ.
Про виділення коштів на придбання легкового 
транспортного засобу

142

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11602/08-54 Лист5349/01-11

БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на озеленення території 
громади

143

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11603/08-54 Лист5434/01-11

КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів для вирішення нагальних 
питань КНП

144

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11604/08-54 Лист5476/01-27

Про надання інформації щодо збереження і 
використання об'єктів культурної спадщини 
Запорізької області

145

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

21
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11605/08-54 Лист5615/01-27

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання транспортного сполучення 
населених пунктів територіальної громади

146

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

11667/08-54 Лист01-26/1294

Про запрошення на нараду з питань підтримки 
сільгосптоваровиробників 26.11.2021 о 9-30

147

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Ринкові відносини і реформування в 
АПК

паперовий паперова

11668/08-54 Лист01-26/1295

Про вжиття заходів протипожежного спрямування 
в КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня" ЗОР

148

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11691/08-54 Лист5518/01-11

КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на оплату праці творчому 
колективу

149

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11692/08-54 Лист5580/01-11

КНП "ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" 
ЗОР
Про виділення коштів на оплату теплопостачання 
КНП

150

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11693/08-54 Лист5536/01-11

КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на оплату комунальних 
послуг КНП

151

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11694/08-54 Лист5530/01-11

Про виділення коштів на встановлення системи 
пожежної автоматики КЗ "Мар'янівський НВК"

152

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова
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11695/08-54 Лист5428/01-11

КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на оплату комунальних 
послуг

153

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11696/08-54 Лист5609/01-11

КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на заробітну плату 
працівникам КНП

154

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

"Дніпроспецсталь"

11663/08-22 Лист101-к-85

Про вирішення питання аварійної броні ПрАТ 
"Дніпроспецсталь"

155

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

11708/08-22 Лист06-13/1700

Про кризову ситуацію та припинення 
електропостачання

156

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

Військові частини

11539/08-48 Лист6840

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про пропозиції для розроблення регіональної 
програми

157

17.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11589/08-48 Лист42/9/2-1028

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про відсутність потреби у фінансовій допомозі

158

10.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11618/08-48 Лист3/29/9/2-3277

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про забезпечення новорічними подарунками дітей 
військовослужбовців

159

19.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова
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11765/08-48 Лист3/33/9/2-3379

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про організацію дозвілля дітей 
військовослужбовців на новорічні свята

160

19.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

11600/08-50 Листб/н

Про запрошення на участь в урочистому заході 
06.12.2021

161

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11601/08-43 Листб/н

Про нагородження Олексенко В.В. (інші)

162

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька АЕС

11713/08-40 Лист08-29/28710

Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

163

25.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11547/08-49 Лист908/2807/21

ТОВ "АЛВС"
Про відповідь на відзив

164

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11581/08-22 Лист131

ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про заміну транспортного засобу

165

12.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11598/08-34 Лист228/04-5.90/10

ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
Про надання інформації щодо виробництва кисню

166

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11625/08-22 Лист9122

ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про запрошення на засідання НКРЕКП у формі 
відкритого слухання 01.12.2021 о 14-30

167

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

24
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11658/08-26 Лист11

ТОВ "РУБІН І КО"
Про видачу ліцензії на транспортування теплової 
енергії

168

21.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

11670/08-22 Лист136

ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про обгрунтування підвищення рівня тарифу за 
проїзд на приміських та міжміських 
внутрішньообласних автобусних маршрутах

169

17.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

11706/08-40 Лист54/11-21

ПРАТ "ПРИЛИВ"
Про вирішення питання скасування державної 
реєстрації земельної ділянки

170

23.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11712/08-26 Лист35

ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС 2018" (ІНШІ)
Про вирішення питання постачання теплової 
енергії на об'єкти соціальної інфраструктури

171

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11553/08-22 Лист01/08-338

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВУЗОЛ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Про зміну тарифів на послуги спецзв'язку

172

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11554/08-46 Лист01-18/1052

ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ
Про розміщення бігбордів щодо правової допомоги 
в рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти 
насильства" 25.11-10.12.2021

173

18.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11612/08-40 Лист709

ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання і постійне користування земельних 
ділянок

174

18.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

25
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11662/08-19 Лист96

АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про співробітництво

175

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

11741/08-34 Листб/н

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА СТУДЕНТСЬКА РАДА
Про вирішення питання щодо безперешкодного 
доступу до студентських гуртожитків

176

26.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11764/08-20 Лист283

КЗ "ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА-ПОПОВА" ЗОР
Про виділення коштів на утримання КЗ

177

26.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

11770/08-20 Лист01.02/4422

ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про функціонування мобільної лабораторії 
моніторингу довкілля

178

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

11774/08-25 Лист01473

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"

179

26.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

11525/08-43 Лист213/4

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про нагородження Марченка В.Т. та Воронцової 
С.Ф.

180

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

26
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11623/08-44 Лист489

ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР РОЗСЛІДУВАНЬ"
Про надання коментаря щодо моніторингу 
атмосферного повітря

181

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

11622/08-20 Лист277/01-05

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

182

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11650/08-25 Лист2772/01-05

КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про погодження медико-технічного завдання щодо 
реконструкції лікарні

183

22.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11699/08-33 Лист01-03/812

КНП "ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" 
ЗОР
Про складення протоколу про адміністративне 
правопорушення

184

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11739/08-33 Лист02-13/366

КНП "КУШУГУМСЬКИЙ ЦПМСД" КСР ЗР ЗО
Про надання дозволу на присутність працівників 
КНП на засіданні робочої групи

185

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11740/08-33 Лист02-06/0361

КНП "КУШУГУМСЬКИЙ ЦПМСД" КСР ЗР ЗО
Про вирішення питання збереження КНП

186

24.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11769/08-20 Лист376

КНП "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ"
Про виділення додаткових коштів на оплату 
природного газу та електроенергії

187

24.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

Учбові заклади

27
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11688/08-20 Лист53-06/1401

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про виділення коштів на многофункціональний 
майданчик для занять ігровими видами спорту

188

23.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Офіс Президента України

11510/08-16 Лист09-07/59

(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
22.11.2021 о 13-00

189

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11626/08-16 Лист41-01/2076

(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
22.11.2021

190

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11690/08-16 Лист41-01/2091

(К. Тимошенко) Про заходи щодо вшанування Дня 
пам'яті жертв Голодомору (27 листопада)

191

23.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Бердянська райдержадміністрація

11565/08-42 Лист01-40/1365

Про погодження надбавки Бакаю О.А.

192

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

11775/08-25 Лист01-35/1399

Про підтримку у будівництві спортивного 
майданчика для міні-футболу на території 
Коларівської громади

193

26.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

11545/08-42 Лист01-18/0843

Про погодження звільнення Степаненко Н.М.

194

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

11762/08-42 Лист01-18/0851

Про погодження надбавки у листопаді Чудесновій 
С.І.

195

26.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

28
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РАЙОННІ РАДИ

Сільські та селищні ради

11508/08-22 Лист01-32/2780

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про встановлення світлофору в смт Балабине

196

18.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11509/08-20 Лист01-32/2781

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на утримання будівлі КНП 
"Кушугумський центр первинної медико-санітарної 
допомоги"

197

18.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11524/08-33 Лист01-38/2800

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про місцезнаходження КНП "Кушугумський 
ЦМСД"

198

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11599/08-34 Лист1105/01-11

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання по установці спортивного 
майданчика

199

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 
спорту

паперовий паперова

11614/08-40 Лист4946

НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виявлені ознаки порушення земельного 
законодавства

200

12.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

11619/08-20 Лист01-30/2056

ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію очисних 
споруд в с. Солоне

201

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

29
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11620/08-20 Лист02-24/1086

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
реконструкцію зовнішніх мереж каналізації

202

19.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11621/08-20 Лист02-24/1092

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування на придбання 
спеціалізованого автотранспорту

203

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11686/08-22 Лист02-01-23/2413

ПЕТРО-ИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про розірвання договору з перевізниками

204

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

11697/08-43 Лист1955

КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Кириченко Г.І.

205

23.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

11711/08-26 Лист02-18/2858

ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до Програми "Питна вода 
Запорізької області на 2021-2025 роки"

206

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

11721/08-20 Лист02-01-28/2211

ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопровідних мереж селища Заповітне 
Кам'янсько-Дніпровського району

207

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11745/08-43 Лист03.1-12/1806

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Подзолкової В.М.

208

22.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

30
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11746/08-43 Лист03.1-12/1807

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Глазкової Н.О.

209

22.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11747/08-43 Лист03.1-12/1816

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Файденко О.М.

210

22.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11748/08-43 Лист03.1-12/1808

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Шпака В.К.

211

22.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Відділ внутрішнього аудиту

11729/08-20 Доповідна записка80д/04-01

Про затвердження зведених стратегічного плану на 
2019-2021 роки (із змінами) та операційного плану 
на 2021 рік (із змінами) діяльності з внутрішнього 
аудиту ЗОДА та оприлюднення їх на офіційному 
веб-сайті облдержадміністрації

212

25.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

11522/08-20 Доповідна запискаб/н

Про визначення головного розпорядника коштів 
обласного екофонду

213

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

11540/08-20 Лист07.2-08-06/1014

Про направлення розпорядження щодо відновлення 
операцій з бюджетними коштами

214

18.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

31
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Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

11648/08-40 Лист23853/5/08-01-1

Про припинення та надання права постійного 
користування земельною ділянкою

215

22.10.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

11617/08-29 Лист53002-6905/5302

Про стан розгляду адміністративних справ щодо 
об'єктів ЗОР

216

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11683/08-22 Лист53002-6968/5321

Про виділення пально-мастильних матеріалів

217

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11723/08-29 Лист53002-6979/5307

Про надання пропозицій до обласної Програми 
захисту населення і території від надзвичайних 
ситуацій

218

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

11640/08-40 Лист13-8-0.301-5887/

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 23.07.2021 № 486 "Про 
проведення державної інвентаризації земель на 
території Запорізької області"

219

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

11616/08-46 Лист415/86/6-2021

Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19.02.2015 № 63 "Про 
припинення ДП "Запорізьке машинобудівне 
конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка 
О.Г. Івченко" права постійного користування 
земельними  ділянками"

220

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11673/08-46 Лист10265/6-2021

Про надання інформації щодо вивезення рідких 
відходів на території смт Кирилівка

221

24.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

32
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11590/08-46 Подання12-189вих-21

Про надання інформації щодо розроблення 
Програми державного моніторингу в галузі 
охорони атмосферного повітря

222

19.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11702/08-46 Лист12-253вих-21

Про надання інформації щодо дозволів ФОП 
Калмикову О.С. та ДП "Укрриба" на спеціальне 
використання природних ресурсів

223

23.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11703/08-46 Лист12-252вих-21

Про надання інформації щодо дозволів на 
спеціальне використання природних ресурсів на 
території НПП "Приазовський" та "Великий луг"

224

23.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11727/08-49 Лист12-2024-20

Про касаційну скаргу по справі ПП "Адам"

225

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

11704/08-49 Лист280/7020/21/470

Про копію ухвали суду у справі Барановської М.В.

226

18.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11705/08-49 Лист280/7020/21/470

Про копію ухвали суду у справі Барановської М.В.

227

18.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11726/08-49 Лист280/7020/21/470

Про копію ухвали суду по справі Барановської 
М.В.

228

18.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

11532/08-48 Лист32/

ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОДОННОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ
Про співпрацю

229

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

33
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(адресат)
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11567/08-46 Лист6814/40/-2021

ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання відеозапису з камери 
відеоспостереження за 01.10.2021

230

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11568/08-46 Лист6815/40/-2021

ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання заяви щодо порушення режиму 
роботи ЗОДА 01.10.2021

231

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11594/08-46 Лист17-02/17-13-52/1

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У 
МІСТІ МЕЛІТОПОЛІ
Про надання інформації щодо земельної ділянки в 
акваторії Утлюцького лиману Азовського моря

232

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11698/08-48 Лист23-6669

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

233

19.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11701/08-46 Лист14-8777/Кр-21

ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ
Про виділення коштів на матеріально-технічне 
забезпечення воєнізованого формування "Циклон"

234

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

11534/08-48 Лист2719/2

Про надання акту перевірки стану організації та 
ведення військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних у ТОВ "Агротех"

235

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

11535/08-48 Лист2698/2

Про надання акту перевірки стану організації та 
ведення військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних у ГУ Держпраціі у Зап. обл.

236

17.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

34
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11563/08-48 Лист2720

Про виділення коштів до обласної програми 
"Забезпечення територіальної оборони Запорізької 
області на 2017-2021 роки"

237

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

Прокуратура

11528/08-46 Лист53-4900вих-21

ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо використання 
державного майна по вул. Ленській, 45 в 
м.Запоріжжі

238

17.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11546/08-49 Лист52-8113вих.21

ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про повідомлення по справі КП "Управління 
капітального будівництва"

239

18.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11624/08-46 Лист57-3807вих-21

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання копій документів щодо об'єкту 
культурної спадщини "Будинок театру-клубу 
"Металіст"

240

23.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11657/08-46 Лист56/2-4559вих-21

ПОЛОГІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ботанічного 
заказника місцевого значення "Балка 
Дорожнянська"

241

19.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11720/08-46 Лист57-3845вих-21

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо звіту з оцінки впливу 
на довкілля ТК "Епіцентр"

242

25.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

35



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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11728/08-49 Лист52-4695-21

ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про позовну заяву по справі КП "Управління 
капітального будівництва" до ТОВ 
"Буд-Енерго-Стандарт"

243

24.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

11766/08-46 Лист54-4610вих-21

ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо курганного 
могильника на території Долинської с/р 
Запорізького р/н

244

19.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11768/08-46 Лист56/3-4699вих-21

ПОЛОГІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Андрівський 
гранітний кар'єр"

245

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

11674/08-46 Лист54-4605вих-21

ВИМОГА про надання інформації щодо середньої 
ринкової ціни на тонну пшениці

246

18.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

11671/08-21 Лист02/1-31-04124

Про надання копій документів щодо гуртожитку, 
розташованому по вул. Волонтерів, 59 у м. 
Бердянськ

247

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

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

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

11537/08-46 Лист8-дз/41/32/01-20

ДОР ТРАІЛІН Д.В.
Про демонтаж комуністичних символів

248

10.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

11649/08-46 Лист21544/41/32/01-2

Про проведення наради з питань реагування на 
погіршення погодних умов

249

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

36
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11722/08-46 Лист5432/55/107/01-2

Про надання інформації щодо отримання дозволів 
на викиди забруднюючих речовин АЗС/АГЗС

250

25.11.2021від

№

від 25.11.2021

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

11543/08-20 Лист040811-13/4661-

Про погодження видатків на придбання 
холодильника

251

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державна екологічна інспекція України

11548/08-39 Лист13024/4.3/5-21

Про внесення до номенклатури матеріальних 
резервів нафтопоглинаючого сорбенту

252

16.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Державна служба статистики України

11677/08-19 Лист10.1-15/464-21

Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
організацію проведення Всеукраїнського перепису 
населення"

253

23.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

11659/08-37 Лист2825/02-0801/21

Про погодження проєкту доповіді щодо виконання 
Рамкової конвенції Ради Європи про захист 
національних меншин

254

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

Державне агентство розвитку туризму України

11564/08-37 Лист1767//02-21

Про участь у "Регіональній туристичній 
конференції" 23.11.2021 (м. Дніпро)

255

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

11632/08-37 Лист1802//02-21

Про запрошення на Форум "Велике Будівництво: 
Авіація та туризм" 25.11.2021 о 10-00

256

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

Державне космічне агентство України

37
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11580/08-22 Лист6233--3.2

Про надання потреби державних споживачів у 
даних дистанційного зондування Землі на 2022 рік

257

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

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

11538/08-22 Лист2393/17.2.3/5-21

Про проведення відкритого обговорення 24.11.2021 
о 14-00

258

19.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11560/08-22 Лист2401/17.2.3/5-21

Про проведення відкритого обговорення 01.12.2021 
о 13-00

259

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11676/08-22 Лист2423/17.1.1/5-21

Про проведення відкритого обговорення 30.11.2021 
о 10-45

260

22.11.2021від

№

від 25.11.2021

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

паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

11558/08-28 Лист0000-0204-0/181

Про роботу із особами, які постраждали від 
торгівлі людьми

261

22.11.2021від

№

від 22.11.2021

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

паперовий паперова

11575/08-28 Лист0000-030102-0/1

Про надання інформації щодо потенційних 
отримувачів компенсації за соціальні послуги з 
догляду без здійснення підприємницької діяльності

262

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

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

паперовий паперова

11744/08-28 Лист0000-030203-0/1

Про забезпечення опрацювання наданих Мінфіном 
рекомендацій за результатами верифікації та 
внесення результатів їх опрацювання до 
програмного забезпечення 

263

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

11757/08-28 Лист0000-0204-0/185

Про сприяння в розміщенні відеоролика, який має 
статус соціальної реклами

264

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

38
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11758/08-28 Лист0000-030102-0/1

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

265

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

11759/08-28 Лист0000-0204-0/185

Про проведення навчань щодо протидії торгівлі 
людьми 06.12.2021

266

25.11.2021від

№

від 26.11.2021

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

11574/08-37 Лист3185/2.1-07-21

Про інформаційні матеріали до Дня пам'яті жертв 
Голодомору (27 листопада)

267

22.11.2021від

№

від 23.11.2021

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

11638/08-25 Лист4257/02/13-21

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА 
МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ
Про незаконну забудову прибрежної зони у. 
Приморськ 

268

23.11.2021від

№

від 24.11.2021

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

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