
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 29.11.21 по 30.11.21

Ф21-КА
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

11831/08-34 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді)
Про відновлення діяльності обласного центру 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

1
29.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11870/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Служба у справах дітей)
Про виділення додаткових коштів 2021 року  по 
загальному фонду обласного бюджету для усунення 
порушень у сфері цивільного захисту, техногенної 
та пожежної безпеки

2
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11871/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Служба у справах дітей)
Про виділення додаткових коштів 2021 року по 
загальному фонду обласного бюджету для сплати 
за енергоносії

3
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

11842/08-20 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Відділ взаємодії з правоохоронними 
органами)
Про вирішення питання щодо дофінансування 
обласної Програми сприяння розвитку 
матеріально-технічної бази військових частин...

4
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

11789/08-15 Лист08/9-2021/36774
Про запрошення на пленарне засідання 01.12.2021 
о 10-00

5
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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Народні депутати України

11803/08-09 Депутатське звернення283д9/15-2021/3
НДУ ШТЕПА С.С.
Про проведення неякісних реставраційних робіт на 
острові Хортиця в рамках програми "Велика 
реставрація"

6
29.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11866/08-09 Депутатське звернення409/2
НДУ М. НІКІТІНА
Про надання матеріальної допомоги гр. Одинокій 
В.Я.

7
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11867/08-09 Депутатське звернення409/7
НДУ М. НІКІТІНА
Про надання матеріальної допомоги гр. Соколовій 
Т.Г.

8
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

11837/08-32 Лист2-7/141
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ
Про оновлення книги "Енциклопедія освіти"

9
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Громадські об'єднання

11830/08-22 Лист14-0911/21
ГС "БЕЗПЕКА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ"
Про участь у Форумі "Безпека автомобільних 
доріг" 08.12.2021

10
09.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11856/08-47 Лист10435
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ШТАБ"
Про проведення онлайн конференції "Цифрова 
антикорупційна конференція" 07.12.2021 о 10-00

11
24.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Інші кореспонденти

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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11792/08-35 Лист2511/06
ТОВ "ОЗДОРОВЧО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 
КОМПЛЕКС ПЛАНЕТА ЗДОРОВ'Я"
Про організацію дітей для відправлення на 
оздоровлення до ОТ "Артек Прикарпаття"

12
25.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11793/08-35 Лист423
ТОВ "ЛАЯР СІТІ"
Про організацію дітей для відправлення на 
оздоровлення до ОТ "Соколята"

13
25.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11802/08-33 Лист141
ГС "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ НОСІЇВ 
КОХЛЕАРНИХ ІМПЛАНТІВ"
Про надання інформації щодо кількості закладів 
охорони здоров'я на території області, які 
приймають пологи

14
24.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11811/08-39 Лист602/01
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ
Про запобігання біологічним перешкодам водних 
екосистем та евтрофікації

15
22.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11836/08-39 Лист296-унцр
АСК "УКРРІЧФЛОТ"
Про погодження матеріалів розробки 
Північно-Східної ділянки Червонодніпровського 
родовища будівельних пісків у акваторії 
Каховського водосховища

16
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11873/08-22 Лист31-24-266
АТ "УКРПОШТА"
Про зміну вартості поштових марок

17
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

11779/08-17 Лист38679/0/2-21
(О. Войтович) Про направлення копії звернення 
Василенка В.С. щодо можливих порушень вимог 
земельного законодавства

18
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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11781/08-17 Лист38637/0/2-21
(В. Федорчук) Про розгляд звернення ТОВ 
"Запоріжжяелектропостачання" щодо внесення 
змін до Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ

19
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11783/08-06 Доручення54337/1/1-21
(О. Стефанішина) Про виконання Протоколу 
тематичного 6 засідання Комісії з питань 
координації взаємодії органів виконавчої влади 
щодо забезпезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків від 16.11.2021

20
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11787/08-04 Витяг з протоколу1-139/1/21-7/7
(Д. Шмигаль) ВИТЯГ з протоколу № 139 засідання 
КМУ (п.7.7) щодо виконання рішення РНБО 
України від 15.04.2021 "Про заходи державної 
регіональної політики на підтримку децентралізації 
влади"

21
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

11807/08-06 Доручення53791/1/1-21
(Ю. Свириденко) Про пільгову ціну на електричну 
енергію для негазифікованих населених пунктів та 
споживачів з електричним опаленням

22
29.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11829/08-03 Розпорядження1513-р
Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток 
об’єктів соціально-культурної сфери

23
24.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11839/08-06 Доручення51230/1/1-21
(О. Стефанішина) Про проєкт порядку щорічного 
відзначення Дня Української Державності (28 
липня)

24
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11840/08-17 Лист38790/0/2-21
(В. Федорчук) Про зміни адреси звітування згідно 
доручення КМУ від 30.09.2014 № 30137/72/1-14 
щодо героїзації осіб, які віддали життя за Україну, 
та вшанування їх пам’яті

25
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11844/08-17 Лист38881/0/2-21
(А. Куцевол) Про навчання в Коледжі Натолін

26
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

11835/08-48 Лист27/8/1/2-9866/01
НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ
Про організацію охорони об'єкта та включення 
військових частин до програми шефської допомоги

27
24.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство економіки

11865/08-21 Лист3611-07/56402-0
Про надання контактів відповідальних осіб для 
подальшої комунікації з питання інформаційної 
підтримки програми "єПідтримка"

28
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

11843/08-22 Лист4915/35/14-21
Про участь у засіданні Робочої групи щодо стану 
виконання другого пріоритету Плану заходів 
"Інноваційний розвиток галузі транспорту та 
глобальні інвестиційні проєкти" 08.12.2021 об 
11-00

29
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

11785/08-34 Лист10223/5.4
Про надання пропозицій до проєкту програми 
"Здорова Україна"

30
25.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

11780/08-32 Лист1/20741-21
Про надання інформації щодо закладів загальної 
середньої освіти, які потребують забезпечення 
належних санітарно-гігієнічних умов 

31
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11786/08-32 Лист1/20720-21
Про деякі питання замовлення та виготовлення 
документів про повну загальну середню освіту

32
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11784/08-20 Лист13/35060/2-21
Про проведення державного фінансового аудиту

33
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

11777/08-36 Лист7/34.1/18098-21
Про надання інформації щодо дітей, які 
потребують соціальної допомоги

34
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

11778/08-20 Лист7/19/18110-21
Про використання субвенції на створення мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі

35
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11833/08-26 Лист7/10.2/18164-21
Про проведення онлайн-наради з питань тарифної 
політики у сфері теплопостачання та 
відшкодування різниці в тарифах на теплову 
енергію та комунальні послуги 03.12.2021 о 10-00

36
29.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11806/08-28 Лист20034/0/2-21/57
Про удосконалення нормативно-правової бази у 
сфері соціальних послуг

37
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

11788/08-20 Лист1/06-3-13451
Про зміни у плані-графіку виїзних перевірок 
об’єктів, які фінансуються за рахунок коштів 
субвенції на розвиток мережі ЦНАП та порядку 
подання чек-листів та фотоматеріалів

38
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

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

11841/08-51 Лист1/06-3-13539
Про уточнення за генерацію ковід-сертифікатів

39
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

11862/08-43 Лист02/03-23/03459
Про нагородження Чердаклієвої С.Ю.

40
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

11796/08-20 Лист02-35/925-1
Про співфінансування проєктів

41
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11872/08-43 Лист02-68/943-1
Про нагородження Стрюкової Т.В.

42
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

11813/08-20 Лист001-2629/40-1
Про придбання на засадах співфінансування 
мультифункціональних спортивних майданчиків

43
29.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

11820/08-49 Лист1375/01-37/01
ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ ЖКГ
Про заперечення на відзив на позовну заяву у 
справі ТОВ "АЛВС"

44
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

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

11814/08-20 Лист03-01-22/3651
Про виділення коштів з ФОНПС на розроблення 
проєктно-кошторисної документації на 
реконструкцію каналізаційної мережі

45
29.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

11859/08-20 Лист03-05/1485
Про фінансування природоохоронних заходів

46
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

11876/08-09 Депутатське звернення2/2021/35-1с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про виділення коштів на реконструкцію 
магістрального водогону Таврійського ЕЦВВ КП 
"Облводоканал" ЗОР

47
26.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11877/08-09 Депутатське звернення2/2021/39-2с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про виділення коштів на встановлення ігрового 
комплексу та павільйонів на території КЗ 
"Кам'янська спеціальна ЗОШ-інтернат" ЗОР

48
26.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

11800/08-54 Лист01-26/1306
Про надання інформації щодо наявних документів 
на земельну ділянку за адресою : м.Запоріжжя, вул. 
Військбуд, 570

49
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11801/08-54 Лист01-26/1303
Про надання пропозицій щодо переліків питань для 
включення їх до проєктів плану роботи облради

50
25.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11815/08-54 Лист5665/01-11
Про виділення коштів на фінансову підтримку 
підприємства

51
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

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

11822/08-54 Лист4790/01-11
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ" 
Про виділення коштів на придбання ліцензованої 
лабораторної інформаційної системи TERRALAB

52
29.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11823/08-54 Лист4881/01-11
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 
працівникам КНП

53
29.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11834/08-54 Лист01-26/1329
Про надання проєктів рішень

54
29.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11845/08-54 Лист01-26/1137
Про перетворення ДНЗ "Мелітопольське вище 
професійне училище"

55
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

11846/08-54 Лист01-26/1330
Про охоронні договори

56
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11847/08-54 Лист5106/01-27
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про виділення коштів на друк рукописів 
запорізьких письменників

57
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11848/08-54 Лист5330/01-11
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про перерозподіл економії коштів на об'єкт 
"Солоненський НВК"

58
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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документа

11849/08-54 Лист5331/01-11
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання спецтехніки

59
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11850/08-54 Лист5332/01-27
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Про виділення коштів на утримання учнів, які 
отримують освіту в навчальних закладах 
Полтавської області

60
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11851/08-54 Лист5382/01-11
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції амбулаторії в сел 
Відрадне

61
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11852/08-54 Лист5696/01-13
Про проведення неонатального скринінгу

62
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Військові частини

11797/08-48 Лист470/1/2118
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3130
Про внесення змін до обласної програми

63
12.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11853/08-40 Лист02/11
ТОВ " БУДІВЕЛЬНИК -2007"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок

64
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11858/08-49 Листб/н
ТОВ "АЛВС"
Про апеляційну скаргу на ухвалу господарського 
суду Запорізької області

65
23.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10
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11878/08-22 Лист129
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про погодження паспорту автобусного маршруту

66
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11798/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про проведення молитовного сніданку 02.12.2021

67
29.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11809/08-46 Лист005/05-09/2372
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про участь Сергєєвої О.К. у засіданні робочої 
групи 16.12.2021 о 10-30

68
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11812/08-50 Лист2
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ГРОМАД 
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Про запрошення на захід 03.12.2021 смт. Якимівка

69
29.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11824/08-23 Листб/н
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ 
"ЖОВТНЕВЕ"
Про передачу у комунальну власність молоковоза

70
29.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

11857/08-20 Лист377
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про фінансову підтримку

71
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11875/08-40 Лист1145/03
ДП "ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРУ" ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель

72
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Учбові заклади

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

11868/08-37 Лист717
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ З ПОСИЛЕНОЮ 
ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ 
"ЗАХИСНИК"
Про запрошення на урочистий захід 06.12.2021 о 
10-00

73
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

11776/08-16 Лист09-07/61
(С. Трусов) Про проведення селекторної наради 
29.11.2021 о 13-00

74
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

11790/08-16 Лист15/2-01/116
(Т. Ломакіна) Про надання інформації для 
проведення засідань з питань створення 
безбар'єрного простору в Україні

75
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11791/08-16 Лист15/2-01/113
(Т. Ломакіна) Про розробку бюджетних програм 
для створення безбар'єрного простору в Україні

76
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

11855/08-20 Лист01-35/1414
Про виділення коштів на благоустрій території біля 
будівництва сучасного спортивного майданчика 
для міні-футболу Коларівської сільської ради

77
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

11794/08-42 Лист01-18/0854
Про погодження надбавки за листопад Чудесновій 
С.І.

78
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11795/08-42 Лист01-18/0855
Про погодження премії за листопад 2021 року 
Чудесновій С.І.

79
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

11799/08-40 Лист2775/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про передачу документів з ГУ Держгеокадастру

80
28.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11838/08-20 Лист03.1-12/1851
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування реконструкції системи 
каналізації будинків в смт Якимівка

81
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

11810/08-40 Лист13-8-0.62-5929/2
Про недопущення вибуття з постійного 
користування ДП "Дослідне господарство 
"Широке" земельних ділянок

82
25.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

11826/08-46 Лист10633/48/03/03-2
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 3 ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Рент-Груп" та інші

83
29.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

11832/08-43 Лист020701
Про нагородження Мовчан С.В. та Радченка А.С.

84
25.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

11819/08-49 Лист22ц/807/4083/21
Про копію ухвали суду у справі Петрекея В.В.

85
22.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

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

11816/08-49 Лист280/11234/21/47
Про копію ухвали суду у справі Дерев'янка В.І.

86
24.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11861/08-43 Лист02-38/48802/21
Про нагородження Дєткова Р.О. (та інші)

87
29.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура

11804/08-46 Лист53-4977вих-21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо дозволу на 
спеціальне водокористування філії "Дніпровська 
ГЕС" 

88
22.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11805/08-46 Лист55/2-8183вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ландшафтного 
заказника місцевого значення "Гирло р. Корсак"

89
22.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11860/08-46 Лист57-3962вих-21
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо звіту з оцінки впливу 
на довкілля ТК "Епіцентр"

90
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

11854/08-22 Лист24/3161
Про організацію супроводу плавзасобу LK-800 
"Захарій" 01.12.2021

91
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

11825/08-46 Лист5461/55/107/01-2
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарської діяльності, які подали документи на 
отримання державної підтримки (дотації)

92
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

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

11869/08-20 Лист040807-13/4792-
Про надання інформації стосовно розпорядження 
голови облдержадміністрації від 26.10.2017 № 
229-к

93
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

11817/08-49 Ухвала326/1062/16-а
Про ухвалу суду у справі Старуна С.М.

94
23.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11818/08-49 Ухвала908/1727/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Анхель Альянс"

95
23.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11821/08-49 Постанова280/5188/19
Про постанову суду у справі ПАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

96
17.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

11828/08-21 ЛистВИХ №8122/0/
Про надання інформації щодо документів 
дозвільного характеру, порядку та строків їх видачі 
дозвільними органами

97
29.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

11827/08-20 Лист286/3/99-99-01-0
Про припинення діяльності ДФС

98
25.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

11864/08-22 Лист5376/1/06-01/09-
Про внесення змін до Переліку об'єктів будівництва 
та ремонту автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення

99
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна комісія зі стандартів державної мови
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11863/08-37 Лист2.4/1569/21
Про технічну перерву у проведенні іспитування на 
рівень володіння державною мовою

100
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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

11782/08-26 Лист2527/19.3.2/5-21
Про проведення засідання 01.12.2021 о 10.00

101
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

11808/08-42 Лист120/08.01/22-21
Про погодження спеціальних програм підвищення 
кваліфікації

102
26.11.2021від

№
від 29.11.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

11874/08-48 Лист5411/14-05/2-21
Про виконання рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 30 липня 2021 року «Про 
стан водних ресурсів України»

103
30.11.2021від

№
від 30.11.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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